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Скъпи ученици,
Пред вас е Сборник с въпроси и задачи по биология, география, 
история, физика и химия, т.е. по природни и социални науки, които 
се изучават в основното училище.  

Сборникът е предназначен за проверка на знания и умения, които 
ще бъдат изпитвани на комбинирания изпит. Задачите са подредени 
по учебните предмети, към които предимно се отнася условието на 
задачата. В рамките на всеки предмет задачите са подредени според 
нивото на стандарта, чиято осъществимост се проверява чрез тези 
задачи, тръгвайки от най-лесните. Тези задачи представляват модел 
на задачи, каквито ще бъдат в комбинирания тест.

В последната част на този Сборник са решения на задачите, списък 
задачи със съответните стандарти, както и цялостен списък на 
образователните стандарти за комбиниран тест на матурата. 

 Желаем Ви успешна работа!

Авторите
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БИОЛОГИЯ

1. В лявата колона са пояснения на някои качества на живите същества, а в дясната 
колона са качествата на живите същества. 

Впиши адекватната буква в празното поле. 

1. ___  отстраняване на вредни субстанции 
от клетките/организма

2. ___ размножаване на организми
3. ___  увеличаване размера на клетката 

и/или техния брой
4. ___  възможност за приемане на 

стимули от външна среда
5. ___ изгаряне на храна с помощта на кислород

а) ръст и развитие
б) екскреция
в) хранене
г) размножаване
д) дишане
е) движене 
ж) раздразнителност

2. Коя съставка в тестото за сладки принадлежи към живата природа?

а) брашно
б) захар 
в) мляко
г) мая
Закръгли буква пред верния отговор.

3. Това, което e плодникът за растенията, за животните е:

а) мъжки полов орган;
б) женски полов орган; 
в) мъжка единица;
г) женска единица.
Закръгли буква пред верния отговор.

4. На снимката са показани представители на: 

а) две царства;
б) три царства;
в) четири царства; 
г) пет царства. 

Закръгли буква пред верния отговор.

5. Дивият кестен през зимата на клоновете има:

а) цветя;
б) листа; 
в) пъпки;
г) плодове.
Закръгли буква пред верния отговор.
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6. На повърхността на бактерията се намира клетъчна стена, а в цитоплазмата:

а) органела ядро;
б) наследствен материал;
в) лъжливи крака;
г) камшик за движене. 
Закръгли буква пред верния отговор.

7. Чрез микроскоп е открито, че в цитоплазмата съществуват телца, които назоваваме:

а) тъкани;
б) клетки;
в) органели;
г) органи.
Закръгли буквата пред верния отговор.

8. В лявата колонка са изброени наименованията на вегетативните органи на дъб, а в 
дясната колона техните роли (функции).   

Впиши адекватните букви в празните полета.
1. ___ корен   а) върши фотосинтеза 
2. ___ стъбло   б) абсорбира вода от почвата
3. ___ лист   в) участва в опрашването 
   г) свързва всички органи на растението

9. Коя тъкан в най-голяма част прави сърцето на гръбначните? 

а) кръвна
б) нервна 
в) мускулна
г) покривна
Закръгли буква пред верния отговор.

10. Енергия за живот се получава с хранене и: 

а) отделяне;
б) дишане;  
в) мислене;
г) ръст.
Закръгли буква пред верния отговор.

11. Кой от посочените процеси е общ за еуглена, зелената жаба, глухарчето и маята?

а) изпотяване
б) фотосинтеза
в) покълване 
г) дишане 
Отбележи с кръгче буквата пред един от точните отговори.
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12. Допълни следващото изречение.

По време на летни валежи, дъждовните червеи напускат почвата, за да _____________.

13. Дали е вярно твърдението, че единиците на един вид чрез разплод дават потомство от 
същия вид?

а) Да, твърдението е вярно във всички случаи.
б) Да, но пеперудата е изключение защото дава гъсеница. 
в) Не, някои видове дават ларви, които не приличат на своите родители.
г) Не, но старият вид дава нов и така живият свят се променя.
Закръгли буква пред верния отговор.

14. В таблицата впиши номер 1 ако организмът се размножава чрез клетъчно делене или 
номер 2 ако чрез клетъчно делене се стига до ръст на организма.  

амеба глухарче бактерия бухал

15. Какво е общото за нервите и мускулните клетки?

а) имат една и съща форма
б) имат същата роля
в) имат разширения
г) съдържат ДНК
Отбележи с кръгче буквата пред точния одговор.

16. Хромозомите са носители на:

а) наследствените особености;
б) всички придобити особености;
в) особености придобити в детството;
г) особености придобити по време на стар еенето.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

17. Гените от родителите се пренасят на потомците чрез процеса на:

а) наследство;
б) израстване;  
в) съзряване;  
г) стареене. 
Закръгли буквата пред верния отговор.
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18. В полето край всяко качество напишете плюс ако се наследява или минус ако не се  
наследява:

боядисана косa
добра кондиция

цвят на очите 
броят на пръстите

белег 

19. Коя дума трябва да се впише в празното поле на схемата, за да тя бъде точна?

а) зигота
б) орган
в) органела
г) сперматозоид
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

20. Предците на конете са имали пет пръста на краката, докато днешният има само един. 
Това е резултат на процеса, който се казва: 

а) сукцесия; 
б) еволюция; 
в) екология; 
г) симбиоза. 
Закръгли буквата пред верния отговор.

21. Научните данни за съществуване, размер и строеж на динозаврите учените са 
получили въз основа на: 

а) рисунки в пещерите;
б) фосилни остатъци;
в) записи на папирус; 
г) изследване на ледници. 
Закръгли буква пред верния отговор.

22. При елените се явяват албиноси екземпляри (без пигменти). Естествените им врагове 
ги забелязват първи и ги изяждат и това намалява техния брой. Как се нарича този 
механизъм в природата?

а) естествен подбор
б) естествена адаптация  
в) изкуствен подбор
г) изкуствена адаптация
Закръгли буква пред верния отговор.

човешко 
бебе

развитие
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23. Биоценоза правят:  

а) всички тревопасни на една ливада;  
б) всички растения в една гора; 
в) всички организми в едно езеро;  
г) всички риби в една река.
Закръгли буква пред верния отговор.

24. Определено растение, за да преживее изисква влага, кислород, въглерод диоксид, 
светлинна и минерални субстанции, което ни показва, че зависи от:
а) влиянието на човека; 

б) симбиотични взаимоотношения;
в) абиотични фактори;
г) биотични фактори.
Закръгли буква пред верния отговор.

25. В дясната колона са изброени организми от широколистни листопадни гори, а в лявата 
колона техните роли в хранителната верига. Свържи организма с адекватна роля.   

Впиши адекватна буква в празните полета.  
1.___ производител    а) корояди (насекоми)
2.___ консуматор от първи ред   б) манатарка (гъба)
3.___ консуматор от втори ред  в) кълвач
    г) дъб

26. Животното язовец настанява:   

а) планински пасбища;
б) листопадни гори;
в) иглолистни гори;
г) заливни ливади.
Закръгли буквата пред верния отговор.

27. За да се получи правилна верига на причини и последствия, следващите събития 
подреди с вписване на номер в адекватното поле пред събитието.  

1) изгаряне на фосилни горива
2) повдигане нивото на морето 
3) потапяне на крайбрежни градове и населени места 
4) увеличаване концентрацията на въглероден диоксид 
5) топене на полярни ледници
6) глобално увеличаване температурата на Земята

1 3
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28. За получаване на хартия за ежедневна употреба, човекът масово ще сече:

а) дъб;
б) бамбук;
в) тръстика;
г) слез.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

29. Когато се изпие сок от кен, сече се горната част, прави се дупка в дъното, напълни се 
със земя и се насади растение, това е процес на:

а) вегетативното размножаване на растението; 
б) експериментални дейности с растението;
в) рециклиране на кена.
Закръгли буква пред верния отговор.

30. За да защитим озоновия слой, какво не би трябвало да съдържат дезодорантите, които 
ползваме?

Отговор: ____________________________

31. Редовно почистване на къщата е важно, защото в праха има микроскопично дребни 
организми, чиито изпражнения може при някои хора да предизвикат алергийни 
реакции. Кои са тези организми?

а) бактерии
б) вируси 
в) акари 
г) гъбички  
Закръгли буквата пред верния отговор.

32. Какво не се постига с термична обработка на месо?

а) унищожаване на микроорганизми 
б) увеличение количество витамини 
в) по-лесно дъвчене   
г) по-лесно храносмилане  
Закръгли буква пред верния отговор.
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33. За да се възпрепятства бяс, задължително е кучетата и котките да се:

а) къпят;
б) ваксинират; 
в) пръскат;
г) лекуват.
Закръгли буква пред верния отговор.

34. По време на епидемия от някое инфекциозно заболяване, основната причина 
инфектираният да остане вкъщи е:

а) За да може лекарите по-лесно да ги намерят. 
б) За да не инфектират други хора.
в) За да не им се смеят другите хора.
г) Защото трябва да мируват в леглото.
Закръгли буква пред верния отговор.

35. Понякога след тренировка сутринта чувстваш силни болки в мускулите. Разпознаваш, 
че става дума за възпаление на мускулите. В този случай трябва да: 

а) останеш в леглото; 
б) седиш във фотьойла; 
в) правиш лесни упражнения;
г) отидеш на лекар.
Закръгли буквата пред верния отговор.

36. Най-добрите спортисти постоянно полагат огромни физически усилия. На коя 
комбинация с хранителни продукти спортистите трябва да дадат предимство, за да 
бъдат в добра форма?

а) сезонни плодове и зеленчуци с доста месо  
б) пържени и други ястия в мазнини  
в) мляко и млечни продукти с доста тестени изделия 
г) доста високо калорични слани и сладки закуски
Закръгли буква пред верния отговор.

37. Употребата на замърсена вода може да предизвика:

а) бяс; 
б) малария; 
в) дизентерия;
г) ревматизъм. 
Закръгли буквата пред верния отговор.



Сборник задачи по биология, география, история, физика и химия за изпита след завършено основно образование за учебната 2014/2015 година

14

Б
И

О
Л

О
Г

И
Я

38. Кой от предложените примери не отговаря на позитивния ефект на ежедневната 
физически умерена дейност?  

а) Помага в поддръжка на нормално тегло.
б) Дава принос в лекуването на кожни заболявания. 
в) Дава принос към по-добра концентрация за учене. 
г) Намалява риска от сърдечни заболявания.
Закръгли буква пред верния отговор.

39. Коя от изброените болести може да се пренесе чрез ползване на чужда хавлия или 
бельо?

а) СПИН 
б) бяс
в) гонорея 
г) грип 
Закръгли буквата пред верния отговор.

40. Костни люспи на кожата имат представителите на:

а) риби;
б) земноводни; 
в) птици;  
г) бозайници.
Закръгли буквата пред верния отговор.

41. Аборт или нарочно прекъсване на бременността е:

а) добър начин на контрол на раждаемостта;
б) добър начин за избягване на полови болести; 
в) негативно влияе върху менталното и физическо здраве;
г) негативно влияе върху развитието на органи за дишане и храносмилане.
Закръгли буква пред верния отговор.

42. В полето над всяко твърдение впиши плюс, ако твърдението е вярно или минус, ако не е.

Само млад човек може да стане наркоман.
Хероинът бързо създава зависимост.

Цигарите създават психическа зависимост.
Зависимостта лесно и бързо се лекува.

Алкохолизмът не е болест на зависимост.

43. Какъв контакт не е безопасен със СПИН позитивно лице?

а) приятелско ръкуване
б) сърдечна прегръдка
в) сексуален контакт 
г) обмен на дрехи
Закръгли буква пред верния отговор .
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44. В таблицата под всяка мостра впишете знака плюс ако в нея можем да намерим живи 
същества с помощта на микроскоп.

Кухненска сол мостра 
домашен прах

Кристали 
захар капка вода земя

45. Зелената жаба се различава от зелените растения по това, че е:

а) автотрофи;
б) миксотрофи; 
в) хетеротрофи;
г) сапротрофи.
Закръгли буква пред верния отговор.

46. Гръбначните животни имат рогов слой.  Кое от изброените качества касае само 
бозайниците? 

а) люспа
б) перце
в) нокът 
г) косъм 
Закръгли буквата пред верния отговор.

47. Отделни видове риби, напр. виюн, преживяват летния период на изсъхване на водени 
екосистеми:  

а) с увеличаване на дейности;
б) оставане в тинята;   
в) с формиране на цисти; 
г) с преминаване в ларвена форма. 
Закръгли буквата пред верния отговор. 

48. Кои от изброените клетки съдържат протеина хемоглобин?

а) левкоцити 
б) еритроцити
в) тромбоцити
г) лимфоцити
Закръгли буква пред верния отговор.
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49. Класифицирай изказаните термини, вписвайки знака + в адекватната колонка.

Клетка Тъкан Орган
Сърце

Неврон 

Бял дроб   

Хрущял 

50. Кой от изброените органи приема химически стимули от външна среда?

а) око
б) ухо 
в) нос 
г) косъм
Закръгли буквата пред верния отговор.

51. Създаване на енергия в клетката се осъществява чрез: 

а) клетъчно делене;
б) клетъчно дишане; 
в) синтез на субстанции;
г) поток на цитоплазма.
Закръгли буквата пред верния отговор.

52. В коя част от растителната клетка се синтезира захар?  

а) клетъчна мембрана 
б) митохондрия
в) клетъчна стена
г) хлоропласти
Закръгли буквата пред верния отговор.

53. Внимателно погледай схемата, а след това закръгли буква пред верния отговор. Чрез 
схемата е представен процесът на клетъчното дишане, при който се освобождава 
енергия.
Коя субстанция е представена с буквата А? 

а) въглероден диоксид
б) вода
в) минерални соли
г) захар
Закръгли буквата пред верния отговор.

A

Б

В

клетка
кислород
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54. Хипофизата регулира работата на другите ендокринни жлези в тялото, намалявайки 
или засилвайки отделянето на своите хормони. Тази форма на регулация прави баланс 
в организма, който се нарича:

а) терморегулация;
б) метаболизъм; 
в) хомеостаза;
г) рефлекс.
Закръгли буква пред верния отговор.

55. Кои двe от изброените системи органи на човека имат роля в транспорта на газове?

а) циркулаторни и респираторни
б) репродуктивни и екскреторни 
в) ендокринни и егзокринни
г) мускулни и скелетни
Закръгли буква пред верния отговор.

56. Стабилното кръвно налягане е резултат на сложните процеси на регулация на 
количеството вода и сол в организма. В регулацията на тези процеси участва и една 
от изброените части на мозъка и една ендокринна жлеза. В адекватните полета впиши 
знака +, за да се получи верен отговор.

Среден мозък Малък мозък Панкреас Надбъбречна 
жлеза 

57. Горските ягоди се размножават с ластуни – надземни издънки, от които излизат нови 
растения. Това е вегетативно, а не полово размножаване, защото младите растения: 

а) имат само един родител; 
б) израстват от растителния орган;
в) извършват жизнени процеси;
г) принадлежат към същия вид.
Закръгли буквата пред верния отговор.

58. Правилно подреди буквите в реда на образуване на зиготата леска.   

А – кълняемостта на поленово зърно 
Б –  поленово зърно върху стигмата на плодника  
В – влизане на поленово зърно в семепъпка  
Г – преминаване на поленово зърно чрез стълбче на плодника 
Д – свързване на ядро от поленово зърно и ядрото на яйцеклетката
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59. Децата физически приличат на родителите си защото  __________________________

60. Засадихме семена, получени от един и същ плод на грах в отделни саксии с еднакъв 
размер. Отбележи буквата пред невярното  твърдение.

а) В саксията с по-плодородна земя растенията ще се развиват по-добре.
б) Растенията ще са напълно идентични, защото имат едни и същи гени.
в) Растението с повече паразити ще расте по-бавно.
г) Растения, които по-често са поливани ще бъдат по-буйни.

61. По време на отделянето на човека като отделен вид от неговите  предци, се наблюдава 
намаляване на размера на кучешките зъби, увеличаване на обема на мозъка, изправяне 
на тялото, двуножно движение и други промени. 

Промените се случват бавно и са резултат от действие
________________________________________

62. Кое от посочените качества на полярната мечка не е резултат на адаптация  на живот 
в студените полярни региони?

а) дебелината на мазнините 
б) малки уши
в) големи зъби
г) бяла козина 
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

63. Взаимното отношение между азотофиксиращи бактерии и растението детелина  
представлява:

а) климатичен фактор;
б) химически фактор;
в) физически фактор;
г) биотичен фактор.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

64. Учениците от осми клас в своя училищен двор са направили изкуствена бара. Те са 
донели  материал (камък, вода и т.н.) и блатни растения и животни. По този начин те 
искаха да направят: 

а) население;
б) флора и фауна;
в) екосистема;
г) биотоп.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.
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65. Енергийният ток в екосистемата пренася се в посока: 

а) потребител – производител – разлагащ  
б) потребител – разлагащ – производител 
в) производител – потребител – разлагащ 
г) производител – разлагащ – потребител 
Закръгли буквата пред верния отговор. 

66. Процесите на фотосинтеза и респирация (дишането) са свързани с цикъла на 
кръговото движение:

а) азот;
б) сяра;
в) фосфор;
г) въглерод.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

67. Един биом съществува на крайния север на три континента: Европа, Азия и Северна 
Америка. За кой биом става дума?

а) тундри
б) тайги
в) степи
г) савани 
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

68. Свържи описанието на  растителния свят с подходящ биом с вписването на номера 
пред биома.

1.  гъсти, непроходими гори, изразена в присъствието на 
форми на живот на лиана, както и голям брой етажи.

_______– тундра

______ – степа

______ – тропически гори

2.  Присъстват тревисти и ниски храсти, 
както и голям брой лишеи.

3.  Горите до голяма степен са деградирали и 
са подменени с храстова растителност.

4.  тревистите  растения преобладават, има 
много пролетници   (ефемерни) 

69. Общо приспособление на змиорка, речен рак и блатни миди на живот във водена среда 
е присъствие на: 

а) кутикула;
б) люспи;
в) бели дробове; 
г) хриле. 
Закръгли буквата пред верния отговор.
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70. Прекомерната употреба на минерални торове застрашава почвата и негативно влияе 
върху: 

а) озоновия слой; 
б) качеството на подземните води;
в) количеството кислород във въздуха; 
г) устойчивостта на растенията относно времевите промени.
Закръгли буквата пред верния отговор.

71. През 1972 г. е убит последният екземпляр на източноафриканската орикс антилопа в 
дивата природа. Този вид не е изчезнал, защото е запазен в:

а) Червената книга;
б) природонаучните музеи;
в) ботаническите градини;
г) зоологическите градини.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

72. В лявата колона са изброени заболявания, а в дясната мерки за възпрепятстване на 
тези заболявания. Свържи мярката със заболяването. 

Впиши адекватната буква в празното поле. 
1. ___ трихинелоза   а) ваксинация на хора
2. ___ дифтерия   б) миене на ръце преди ядене
3. ___ бяс   в) ваксинация на животни
   г) проверка на месо

73. Витамин Ц има най-много в: 

а) мляко и млечни продукти; 
б) месо и месни продукти;
в) пресен бял хляб и печиво; 
г) пресни плодове и зеленчуци.
Закръгли буквата пред верния отговор.

74. Месото, което държим в хладилника пазим  от развитието на много:

а) бактерии;
б) трихинели;
в) вируси;
г) чернодробен метил.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.
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75. Ядрената авария в Чернобил през 1986 година е довела до испускане на радиоактивен 
йод. Това при много хора е нарушило нормалното функциониране на:

а) лимфните възли;
б половите жлези;
в) щитовидната жлеза;
г) гръдните жлези.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

76. Отбележи с буквата Т твърденията, които са точни, а с буквата Н онези, които не са 
точни.

Енергийните напитки са заместител на хранене.

Енергийните напитки влияят неблагоприятно 
на функционирането на сърцето.

Енергийните напитки съдържат големи количества кофеин.

Използването на енергийни напитки се 
препоръчва за по-добро учене.

Енергийни напитки, понижават нивото на кръвната захар.

77. Кой от посоченире екземпляри  от колекцията на естествени материали може да 
изпълнява  жизнените процеси  при блягоприятни условия? 

а) семето на фасула
б) пчелна пита
в) пресован цвят
г) пълнена пеперуда
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

78. Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

а)  Варовикът е част от живата природа, тъй като обвивката се образува чрез утаяване 
на живи същества.

б)  Варовикът е жива природа, защото неговите пластове се увеличават с течение на 
времето.

в)  Варовикът  принадлежи на неживата природа, въпреки, че има произход от живи 
същества.

г)  Варовикът принадлежи на неживата природа, защото се формира  в дълбините на 
морето, където няма живот.
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79. Мъхът няма истински корен, а ризоид, който му служи само за закрепване към 
основата. Коралите в морето също са свързани с основата. Въпреки това мъхът е 
растение, коралът животно. Според кое от посочените качества може да се заключи, че 
мъхът е растение? 

а) абсорбира вода с тялото си
б) много от видовете им могат да живеят на сушата
в) не се движат активно
г) имат стъбло и листове
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

80. В дясната колона са изброени качества на животните, а в лявата наименования на 
вериги животни. Свържи качеството със съответната верига животни.   

Впиши съответната буква в празното поле. 
1.___ мекотели  а) прешленести телесни разширения
2.___ членестоноги  б) система на водени ножици 
3.___ иглокожи  в) копривни клетки
  г) мантия 

81. Кой фактор на околната среда директно задвижва лястовиците в нашите региони на 
есенни преселения?

а) намаляване на дължината на деня
б) понижаване на температурите през деня
в) чести валежи
г) повишаване на влажността на въздуха
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

82. Във всяко поленово зърно се намира:  

а) цветен прашец;
б) тичинка; 
в) прашникови торбички;
г) поленово ядро.
Закръгли буквата пред верния отговор.
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83. В полетата впиши буквте,  така че да се получи правилната последователност на 
описаните етапи в процеса на дишане при рибите. 

А – Кислородът отива във всички клетки. 
Б –  Извършва се клетъчно дишане. 
В – От хрилете се освобождава въглероден двуокис и отива във водата.
 Г – Отваряне на устата.
Д – От клетките се освобождава въглероден диоксид. 
Е – Взимане на водата, която облива хрилете.
Ж – Кислородът от водата навлиза в кръвния поток. 
 З – Кръвта предава въглеродния двуокис  до хрилете.
И – От външните отвори на хрилете водата излиза навън.

84. Приспособяване на яйцеклетките при сухоземни условия  при земните гръбначни, 
забелязва се в увеличаване:

а) размера на яйцеклетката;
б) броят на протекторите на яйцеклеткат а;
в) броят на зрели яйцеклетки;
г) масата на белтъка в яйцеклетката.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

85. Под контрол на коя система младеж през пубертета се променя и физически и 
психически?

а) кръвната и лимфната  
б) нервната и ендокринната 
в) скелетната и мускулната 
г) кожната и сетивната
Закръгли буквата пред верния отговор.

86. Одбележи с кръстче качествата на жабата, които имат и поповите лъжички.

Гола кожа, без заштитна структура
Диша чрез дробовете и частично  през кожата 

Развити полови жлези, разделени полове
Способност за  активно плаване

Симетрия на  тялото от двете страни

Г А В
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87. Поддържането на равновесии в различни позиции на тялото е сложен процес, 
който изисква участието на много органи и системи. Подреди ги по реда както се 
осъществява равновесието при всяка промяна на положението на тялото, така че в 
полето ще въведеш подходящите букви.

А – Сетивните рецептори във вътрешното ухо получават сигнал.
Б –  Малкият мозък получава и обработва информациите и предава нареждания към 

мускулите.
В – Чувствителен нерв предава дразнението (информацията). 
Г – Задвижване на мускулите води тялото да заеме равновесно положение.
Д – Моторните нерви прекарват дразнението (заповедта) до  мускулите ефектори.

88. До разширяването на зениците може да дойде поради страх. Отбележи с кръгче 
буквата пред три компоненти на нервната и ендокринната система, които участват в 
този процес:

а) симпатиковата част на нервната система;
б) парасимпатиковата част на нервната система;
в) хормона инсулин;
г) хормона адреналин;
д) надбъбрчната жлеза;
е) щитовидната жлеза.

89. Последица от дъ лготраен стрес може да бъде възпаление:

а) на лигавицата на гърлото;
б) на лигавицата на стомаха;
в) на трахейните тръби;
г) на средното ухо.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

90. Коя от посочените схеми показва протичането на митотичното деление?

 Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.
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91. Половите клетки се създават от особени клетки  на тялото. Кое качество трябва да 
имат тези клетки, а отличава ги от другите клетки на тялото?

а) Имат два пъти повече хромозоми.
б) Могат да се делят митотично.
в) Могат да се делят мейотично.
г) Изпълняват много роли в организъма.
Отбележи с кръгче буквата  пред точния отговор.

92. В коя фаза на митозата се отделят хроматидите и с това се осигурява същият брой 
хромозоми в новите клетки? 

а) профаза
б) метафаза
в) анафаза
г) телофаза 
Закръгли буквата пред верния отговор.

93. В градината  има две растения  със същ цвят на цвета, но с различен брой на  
хромозоми. За кои видове става дума?

а) От един и същ вид с едни и същи качества.
б) От един и същ вид, но с различни качества.
в) Различни видове с едни и същи качества.
г) Различни видове с различни качества.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

94. Сред растенията на ливадата има и растения с тъмен и със светъл цвят. Оказало се, че 
светлите цветове са по-често привличали опрашители. Какво очакваме, че ще се случи 
след време?

а) Ще преовладават растения с тъмен цвят.
б) Ще преовладават растения със светъл цвят.
в) Изравнява се броят на едните и на другите.
г) Ще изчезнат всички растения от тази популяция от ливадата.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

95. Допълни следващото изречение.

През историята човекът при животните, които е опитомил постепенно е развивал 
определени качества с процеса _________________________________
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96. Два вида животни живеят в една и съща екосистема. Кръговоете представляват 
екологичната им обвързаност. В коя от зададените ситуации животните не делят 
общите ресурси?

Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

97. Дадена е схема на мрежата на храненето в тревиста екосистема. 

Моля, въведете буквите на членовете на  мрежата на определени места в пирамидата.

ГА ВБA Б В Г

А – трева Б – скакалци В – жаби Г – щъркели  

Д – полски мишки Е – лисици  
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98. В процеса на циркулация на въглерода молекулите  на въглероден диоксид не се 
освобождават:

а) с изгаряне на изкопаеми горива;
б) с разлагане на органични вещества;
в) при дишането на живите същества;
г) с процеса на фотосинтеза.

Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

99. Виж схемата и изчисли, а отговорите  напиши върху линията.

Схемата представлява част от ливадата с размери  десет по 
десет метра. На ливадата растът лютичета, както е и покзано 
на схемата.

Гъстотата на порасналите лютичета  _____  растения на 
квадратен метър.

100. С повдигането на сушата от морската вода е създаден остров в тропическия пояс. 
Благодарение на способността на дивата природа да завладява биологично празни 
места на този остров в течение на времето са се сменяли различни екосистеми. Коя 
екосистема ще се развие на края?

а) широколистна вечнозелена гора
б) широколистна гора
в) иглолистна гора 
г) тропическа дъждовна гора

Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

101. Със знака плюс отбележи промените предизвикани от съответните съединения.

Съединения Увеличението на 
парниковия ефект

Киселинен 
дъжд

Разрушаване  на 
озоновия слой

въглероден 
(IV) оксид
фреон
оксиди на 
сяра и азот
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102. Езерата, които се намират близо до големите индустриални градове са изложени на 
ефектите от киселинни дъждове, които повишават киселинността на водата. За да 
 запазят биоразнообразието на тези водни ресурси, хората трябва да:

а) въведат нови видове в езерото;
б) сложат филтъри на  фабричните комини;
в) да винаги след няколко месеца празнят еерата  и заместват ги с прясна вода;  
г) добавят в него сода за хляб за да водата в езерото  стане неутрална.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

103. С увеличаване на броя на жителите на Земята, промен ят се и стойностите, посочени 
в таблицата. В празното поле, въведете знак плюс, ако има увеличение или минус, ако 
има намаление:

потреблението на изкопаеми горива
количествата на нефт

производството на храна 
количеството на чиста вода за пиене 

количеството на вода за пиене 

104. Въведете в съответното поле буква та пред причината за тези заболявания  или 
симптоми.

А – вирус
Б – бактерия
В – протисти
Г – гъбички

Инфекция на кожата между пръстите на 
стъпалото (атлетическо стъпало)

Ларви в пашкули в мускулите на бедрата (трихинелоза)

Инфекция на нервната система, която 
обикновено завършва със смърт (бяс)

Треска с висока температура и обилно изпотяване (малария)

Промени в белите дробове, кашлица с малки 
количества кръв (туберкулоза)

105. Полово предаваната болест сифилис можем да лекувам:

а) с антибиотици под наблюдението на лекар;
б) с внос на витамин С и почиване;
в) с лекарства срещу гъбични инфекции;
г) използване на презервативи  по време на половия акт
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.



Сборник задачи по биология, география, история, физика и химия за изпита след завършено основно образование за учебната 2014/2015 година

29

Б
И

О
Л

О
Г

И
Я

106. Целулозата, съставка  на растителните клетки, не можем да усвоим. Ползването на 
това вещество е добро, защото стимулира:

а) създаването на прекомерна стомашна киселина;
б) активиране на тънкото черво (перисталтиката);
в) по-лесно преминаване на храната през фаринкса;
г) разширяване на стените на хранопровода.
Отбележи с кръгче б уквата пред точния отговор.

107. Кое нарушение на скелета може да възникне като последица на недостатъчен прием на 
витамин D?

а) рахит
б) сколиоза
в) ревматизъм
г) плоски стъпала 
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

108. За коя от следните личности най-напред можем да съмнявам, че боледува от 
анорексия?

а) балерина, която упорито упражнява
б) манекенка, която ходи на аеробик
в) младеж, който упорито отказва да яде
г) момиче, кое то прекалено яде и след това повръща
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

109. Когато очната ябълка е издължена, светлинните лъчи се секат преди ретината. Това  
явление се казва:

а) късогледство;
б) далекогледство;
в) слепота;
г) кривогледство.
Закръгли буквата пред верния отговор.

110. В полето край определени симптоми въведете знак плюс, ако посочва стрес.

Засилена работа на симпатикуса
Правилен  ритъм на ударите на сърцето

Намалено кръвно налягане 
Ускорено дишане

Разширени зеници
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111. Отрицателните емоции като гняв, съмнение и завист нарушават баланса в организъма 
и предизвикват специални състояния, наречени стрес. Ако това продължи дълъг 
период от време, може да дов еде до:

а) намаляване на концентрацията на кръвната захар;
б) по-голяма чувствителност към заболявания;
в) по-бързо и ефективно учене;
г) намаляване на чувството на напрежение.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

112. Лекарите избягват по-дълга употреба на същ вид антибиотик поради:

а) създаване на бактерии, устойчиви на този вид антибиотик; 
б) промени в наследствения фактор в клетката на човека;
в) създаване на нов вид бели кръвни зрънца в сливиците;
г) прекратяване на създаването на бели кръвни зрънца в сливиците.
Закръгли буквата пред верния отговор.
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ГЕОГРАФИЯ

113. Кой инструмент ползваме  за определяне страните  на света?

Отговор: _____________________

114. Написани са твърдения, които са свързани с начина на ориентиране. Ако твърдението 
е точно отбележи буквата Т, ако не  е точно отбележи буквата Н.

1. Ори ентация в пространството означава определяне 
на страните на света в сравнение с една  точка. Т Н

2. На обяд слънцето се намира на север. Т Н

3. С помощта на компаса можеме да се ориентираме 
в географска и топoграфска карта. Т Н

4. С помощта на компаса можем да 
се ориентирам в природата. Т Н

115. Картата на света с размери 1 : 9.000.000 принадлежи:

а) към мащабни (топографски) карти;
б) към карти със среден размер;
в) към карти с малък размер;
г) към планове.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

116. Как се нарича сборник от географски карти подвързани в една цялост (кн ига)?

Отговор: _____________________________________

117. Погледни картата на света и отговори  на въпросите.

1. Как се нарича континентът означен на картата в черно?
Отговор: ____________________________________ 

2. Как се нарича континетът, който  е най-близо до него и се намира на изток?
Отговор: ____________________________________
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118. На линиите  под картографските  знаци  напишете тяхното значение.

119. Допиши изречението.

На физическо-географската карта със зелен цвят са обозначени _________________, 

а с нюанси на кафявия цвят са обозначени ____________________________.

120. Легендата и названието на картата са:

а) допълнителни елементи на картата;
б) математически елементи на картата;
в) географски  елементи на картата;
г) картографски символи.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

121. Всяко небесно тяло от лявата колона свържи с подходящо име в дясната колона.  

Напиши съответната буква  върху празните линии. 
1. ___ сателит   а) Венера
2. ___ комета    б) Полярна звезда
3.___ планета   в) Халеева 
4.___ звезда   г) Луна

122. Как се нарича небесното тяло,  което се намира в центъра на Слънчевата система?

а) Земя
б) Венера
в) Слънце
г) Луна
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

123. Как се нарича планетата от  Слънчевата система, чийто естествен спътник е Луната?

Отговор:  ___________

124. Земна орбита е?

a) Движение на Земята около своята ос;
б) Движение на Земята около Екватора.
в) Движение на Земята около Луната.
г) Движение на Земята около Слънцето.
Закръгли буквата пред точния отговор.

1. ____________      2. ______________                       3. ________________
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125. Кога настъпва пролетта на Южното полукълбо?

a) 21 март;
б) 21 юни;
в) 22 декември;
г) 23 септември
Закръгли буквата пред точния отговор.

126. Допиши изречението.

Смяна на деня и нощта е резултат от _________________ на Земята.

127. Земята има формата  на неправилен  елипсоид или геоид, защото е:  

а) сплескана към  екватора;
б) издута към полюсите ;
в) сплескана към полюсите; 
г) кълбовидна.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

128. В лявата колонка са  написани сферите на Земята, а в дясната колонка техните 
особености.

Напиши отговарящото число на  празните линии.
1. биосфера   ____ а)  въздушна обвивка на Земята
2. атмосфера   ____ б)  най-горната  твърда  обвивка на Земята
3. хидросфера   ____ в)  водна обвивка на Земята
4. литосфера

129. Месопотамия е:

а) планина;
б) река; 
в) низина;
г) пустиня.       
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

130. В северните полярни области живеят:

а) пантерата;
б) гуштерите;
в) ирвасите;
г) жирафете. 
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

131. Допълни изречението.

Според активността вулканите  могат да бъдат ___________________ и 
___________________.
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132. Как се нарича  науката, която изучава движението и структурата на населението? 

Отговор: _________________________________

133. Допиши изречението.

Разликата между раждаемостта и смъртността се нарича _________________________.

134. Сърбите принадлежат към:

а) романската група народи;
б) угро-финската група   народи;
в) славянската група народи;
г) германската група народи.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

135. Кой регион е най-гъсто населен?

а) Амазония
б) делтата на Ганг и Брамапутра 
в) пустинята Сахара
г) Сибир
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

136. Всяко  понятие от лявата колона свържи със съответното описание в дясната колона. 

Напиши съответната буква  върху празните линии.

1. ___ село

2. ___ град 

3. ___ урбанизация

а)  създаването, развитието на градовете и 
увеличаване на градското население

б)  разликата между броя на родените 
и умрелите в някоя страна

в) малко селище със селскостопанска дейност

г)  по-голямо населено място с индустриална 
и обслужваща дейност

137. В коя икономическа дейност чрез машина се преработват  суровини в полуготови и 
готови продукти?

а) селското стопанство
б) туризъма
в) индустрията
г) транспорта 
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.



Г
Е

О
Г

Р
А

Ф
И

Я

Сборник задачи по биология, география, история, физика и химия за изпита след завършено основно образование за учебната 2014/2015 година

35

138. Основни отрасли на селското стопанство са: 

а) градинарство и рибарство;
б) туризъм и овощарство;
в) лозарство и лов;
г) земеделие и скотовъдство.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

139. Възобновяем природен ресурс е:

а) нефт ;
б) природен газ;
в) въглища;
г) вода.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

140. Клон на леката промишленост е:

а) металургията;
б) хранително-вкусовата промишленост;
в) енергетиката
г) машинната промишленост.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

141. Написани са  четири изречения/твърдения. Ако  изречението/твърдението е точно, 
закръгли  буквата Т, ако  не  е точно, закръгли  буквата Н.

1. Езерото Палич се намира във Войводина. Т Н
2. Река Тиса е  природна граница между Банат и Бачка. Т Н
3. Власинското езеро се намира в Западна Сърбия. Т Н
4. Река Ибар принадлежи към Егейския басейн. Т Н

142. Закръгли буквата пред имената на планините, които са национални  паркове в Сърбия.

а) Авала
б) Златибор
в) Копаоник
г) Фрушка гора
д) Гоч

143. Коя от посочените  планини  принадлежи към Карпатските планини.

а) Фрушка гора
б) Златибор
в) Космай
г) Рътан
Закръгли точния отговор. 
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144. Отбележи с кръгче подходящото понятие, така че твърдението да бъде вярно.

Войводинa има отрицателен/положителен приръст на населението, а Косово и 
Метохия отрицателен/положителен приръ ст на населението.

145. Археологическата находка Лепенски вир е близо до:

а) Сремс ка Митровица;
б) Долни Милановац;
в) Бачка Топола;
г) Горни Милановац.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

146. Отговори на въпроса.

Към кои морски басейни принадлежат реките на Сърбия?
1) ____________________________________
2) ____________________________________
3) ____________________________________

147. Най-дългата река, която по цялото си течение протича  през Сърбия е:

а) Сава;
б) Тиса;
в) Дунав;
г) Велика Морава.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

148. Гранично-пропусквателни пунктове към Румъния са:

а) Батровци, Шид и Богоево;
б) Баина Башта, Увац и Котроман;
в) Хоргош, Келебия и Бачки Брег;
г) Сръбска Църня, Ватин и Кладово.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

149. Как се нарича планината във Войводина, на която се намират  16 сръбски православни 
манастири? 

Отговор: __________________________________

150. Допиши изречението.

Северната полярна област се нарича __________________________, а южната полярна 
област се нарича ____________________________.
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151. Покрай бреговете на Балтийско и Северно море се простира:

а) Панонската низина;
б) Германо-Полската низина;
в) Хиндустанската  низина;
г) Влашката низина.
Закръгли точния отговор.

152. Коренните жители  на Австралия са:

а) Дравиди
б) Индианци
в) Аборигени
г) Ескимоси
Закръгли точния отговор.

153. Гибралтарският  мореуз разделя: 

а) Европа и Азия;
б) Азия и Северна Америка; 
в) Африка и Европа; 
г) Африка и Азия. 
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

154. Северна Америка най-рядко е населена:

а) около Големите езера;
б) край Атлантическото крайбрежие;
в) на Арктичния архипелаг;
г) в Централната равнина.
Отбележи с кръгче буквата пред   точния отговор.

155. В крайбрежието на западната част на Европа климатът е:

а) континентален климат;
б) средиземноморски  (медитерански) климат;
в) атлантически (океански) климат;
г) субарктически климат.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

156. Кое море представлява естествената граница между Европа и Азия?

а) Северно море, Левантско море и Бя ло море
б) Черно море, Мраморно море и Егейско море
в) Червено море, Охотско море и Средиземно море
г) Тиренско море, Йонийско море и Азовско море
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.
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157. Написани са изречения/твърдения, които са свързани с природните особености  на 
континента. Ако изречението/твърдението е точно, от бележи буквата Т, ако не е точно 
отбелержи буквата Н.

1.Амазония се намира в Южна Америка. Т Н
2. Австралия е най-студеният континент. Т Н
3. Тибетското плато се намира в Азия. Т Н
4. Пустинята Калахари се намира в Африка. Т Н

158. Погледни картата на Войводина, върху която  са отбелязани градове и отговори на 
въпросите.

Зренянин

Вършац

1. На коя страна на света се намира Суботица спрямо Нови Сад?

Отговор: ______________________

2. На коя страна на света  се намира Сомбор  спрямо Кикинда?

Отговор: ______________________
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159. Погледни картата и отговори на въпросите.

1. На коя страна на света по отношение  на Африка се намира остров Мадагаскар?
Отговор:________________________________.
2. Кой океан докосва бреговете на Африка от западната страна?
Отговор: __________________________________.

160. Погледни картата на света и допиши изреченията.

1. Географска  широчина  на точката А е________, а географска дължина е ________. 
2. Географска  широчина  на точката M е________, а географска дължина е ________. 
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161. От кораба, който е в опасност радио-телеграфистът изпраща сигнали SOS  и съобщава  
позицията на кораба: 30° югш (S) и 150° згд (W). На нямата карта на света отбележи с 
буквата А позицията на кораба.

162. Погледни  диаграмата на климата в Пекин и допиши  изречението.
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валежи

Пекин

Най-голямо  количество валежи са забелязани през _____________________, 
а най-висока  средна стойност  на температурата на въздуха е забелязана през 
_____________________.
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163. Погледни гографската  карта и отговори на въпросите.

1. Какво показва този метод на географските карти?
Отговор:_________________________________

2. Как се нарича този метод?
Отговор:_________________________________

164. Кои картографски знаци се ползват за обозначаване на пътища и железопътни линии 
на географическите карти?

а) прости геометрични  знаци
б) линии
в) символични знаци
г) изолинии  
Отбележи с къгче буквата пред точния отговор.

165. На приложената карта  намери две най-многочислени  държави в Азия и напиши  
техните  названия.
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166. Кои движе ния са характерни за естествените спътници? 

а) ротация и революция около своята планета и около Слънцето
б) ротация около Слънцето и около своята планета
в) революция около своята ос и ротация около Слънцето 
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

167. Всяко небесно тяло от лявата колона свържи с подходящо описание от дясната колона.

Въведете съответната буква върху празния ред.

1. ____звезди

2. ____планети

3. ____комети 

4. ____спътници

а)  тъмни небесни тела, състоящи се 
от „глава“  и  „опашка“

б) студени небесни тела, последователи на планети 

в)  тъмни небесни тела, светлина и 
топлина получават от Слънцето

г) големи, топли и газообразни небесни тела

д) малки,тъмни небесни тела с неправилна форма

168. За кое време Земята един път обиколи Слънцето?

а) 360 дни и 6 часа
б) 360 дни и 12 часа
в) 365 дни и 6 часа
г) 366 дни и 12 часа
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

169. На линиите  напиши трите  начини на движение на морската вода.

1._______________________________
2._______________________________
3._______________________________

170. Допиши изречението.

Мястото във вътрешността на Земята, където възниква земетресението се нарича 
____________________________, а мястото на повърхността на Земята, където 
земетресението най-силно се усеща, се нарича ____________________________.
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171. Всяка природна среда  от лявата колонка свържи с подходящ вид на климат в дясната 
колона.

1. ___ степи   а) eкваториален климат 
2. ___ джунгли   б) атлантичен климат
3. ___ тундри   в)  субартичен климат
   г) континентален климат

172. Написани са твърдения, които са свързани с външните сили на Земята. Ако твърдениео 
е вярно, отбележи с кръгче буквата Т, ако не е вярно отбележи с  буквата  Н.

1. карстова ерозията е химически процес на разтваряне на варовик.. T Н
2. ветрова ерозия е механично действие на вятъра. T Н
3. ледникова ерозия е резултат на механичекеско действие на реките. T Н
4. абразията е резултат на механическото действие на морските вълни T Н

173. Допиши изречението.

1. Промяна на постоянното местожителство на населението се нарича 
_________________.

2. Изселването на хора от  някоя държава се нарича ____________________________.

3. Заселването на хора в  някоя държава се нарича ______________________________. 

174. В лявата колонка са  написани  имената на народи, а в дясната колонка групи 
индоевропейски народи.

Напиши отговарящото число на  празните линии
1. Чехи   ____ а)  германска група
2. Французи   ____ б)  славянска група  
3. Унгарци   ____ в)  романска група
4. Шведи

175. Как се нарича международният фонд на Обединените  нациии, който се грижи за 
защита на правата и качеството на жизнения стантарт на децата и младежта в света? 

Отговор: _______________________

176. През август 2005 г., крайбрежието на Мексиканския залив бе ударено от силен ураган 
Катрин. Редица международни организации изпратииха помощ в този регион.

Напишете името на две международни организации, които предоставят помощ на 
населението, което е застрашено от природни бедствия.
1. ________________________
2. ________________________
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177. Допиши изречението.

1. Миджор е _______________________и се намира в ___________________.
2. Авала е ________________ и се намира близо до град _______________ . 
3. Тара е _________________ и се простира в ___________________част на Сърбия.

178. В лявата колонка са  дадени регионални области, към които принадлежи някое от 
географските понятия в дясната колонка.

Напиши отговарящото число на  празните линии.
1. Бачка     ______ а) Сава
2. Банат     ______ б) Черно езеро
3. Срем     ______ в) Власина
     ______ г) Делиблатски пясъчник
     ______ д) Паличко езеро

179. В лявата колонка са  дадени държави в Азия, а  в дясната колонка низини, които се 
намират в тях.

Напиши отговарящото число на  празните линии.
1. Индия
2. Турция    ____ а) Манджурия
3. Ирак    ____ б) Хиндустан
4. Китай    ____ в) Месопотамия

180. Всяко езеро от лявата колонка свържи с подходящ континент в дясната колона.  

Напиши съответната буква  върху празните линии.
1.___ езеро Байкал  а) Южна Америка
2.___ езеро Виктория б) Африка
3.___  езеро Титикака  в) Азия
4.___ езеро Онтарио  г) Европа
  д) Северна Америка
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181. Погледни  картата на света и отговори  на въпросите.

1. Как се нарича топлинният пояс, който е отбелязан на картата?
Отговор: ___________________________________________________
2. Как се наричат паралелите, които  отделят топлинния пояс?
Отговор: ___________________________________________________

182. Погледни  картата и отговори  на въпросa. 

На картата е представен горещият  пояс на Тихия океан. Защо вулканичните 
изригвания и  земетресенията са характерни за тази област? 
Отговор: __________________________________________________________________

183. Повърхността на Земята е около: 

а) 5.100.000.000 km2;
б) 510.000.000 km2; 
в) 5.100.000 km2;
г) 510.000 km2.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.
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184. В неделя на 20. септември в седем часа сутринта имате полет със  самолет от Токио до 
Ванкувър. Полетът трае 8 часа и 45 минути: Поради прелет на международната линия 
за смяна на датата, във Ванкувър по местно време ще кацнеш: 

а) на същия ден в следобедните часове;
б) в понеделник, 21 септември;
в) в събота, 19 септември;
г) на същия ден в ранните сутрешни часове.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

185. Защо съществува близкост  в растителния свят на Африка и Южна Америка, въпреки 
че са разделени  от Атлантическия океан? 

Отговор: __________________________________________________________________ 

186. Обясни, защо в пределите  между 10° южна и 10° северна географска широчина паднат 
най-много валежи?

Отговор:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

187. Климатично-биогеографското зониране  на повърхността на Земята се сменя:

а) според надморската височина и географската дължина;
б) според  надморската височина и географската ширина;
в) според относителната височина и географската дължина;
г) според географска ширина и географската дължина. 
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

188. Написани са твърдения, които се отнасят до границите на заселеност. Ако твърдението 
е точно, отбележи с кръгче буквата  Т, ако е неточно отбележи с буквата Н.

1.  Горната граница на заселеност на човешката 
популация в  Перу и Индия е над 4000 m н.в. Т Н

2.  Горната граница на заселеност на човешката 
популация в Сърбия е край Сйеница на 2000 m н.в. Т Н

3.  Най-северното населено място на Земята 
e на Скандинавския полуостров. Т Н

4.  Долната граница на заселеност на човешката популация 
в Холандия е под световното морско  равнище. Т Н
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189. Защо почти една четвърт от населението на Германия живее в големите градове в 
Рурската област?

а) поради благоприятните климатични условия и чист въздух;
б) поради развит морски транспорт и туризъм;
в) поради развита машинна и химическа промишленост;
г) поради високото нарастване на населението.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

190. Какво има най-голямо влияние на ниската гъстота на населението във вътрешността 
на Австралия?

а) непроходими планини
б) пустинен климат
в) гъсти тропически гори
г) честа сеизмична активност
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор .

191. Защо е развита цветната металургия в Бор и Майданпек? 

Отговор: _____________________________________________________

192. Всеки регион от лявата колонка свържи със земеделските култури, които се отглеждат 
в него. 

Напиши съответната буква върху празните линии.

1.___Панонска равнина
2.___Югоисточна Азия
3.___Океания
4.___Южна Европа

а) кокосова палма, кафе, какао, ананас
б) агруми, грозде, маслина, овощия 
в)  ориз, кининово дърво, черен 

пипер, манилски коноп
г)  пшеница, царевица, соя, 

захарно цвекло

193. Написани са твърдения, които са свързани с Русия. Ако твърдението е вярно отбележи 
с кръгче буквата Т, а ако не е вярно, отбележи с буквата Н.

1.  В европейската част на Русия намира се около 
85%  от  руските индустриални обекти. Т Н

2.  Западносибирската низина  е най-голямата 
житница на Русия и Източна Европа. Т Н

3.  Владивосток е най-големият център на 
хранителната промишленост в Западен Сибир. Т Н

4.  В азиатската част на  Русия се експлоатира 
около 90% на руския природен газ. Т Н
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194. Защо средните годишни валежи във  Войводина намаляват от запад към изток?

Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.
а) намалява силата на кошава, която носи валежи от Карпатите 
б) ) намалява силата на западния вятър, който носи валежи от Аталантическия океан
в) ) намалява силата на източният вятър, който носи валежи от Алпите
г) ) намалява силата на бурята, която носи валежи от Адриатическо море

195. Езерата от лявата колона свържи с начина на произхода  на техните басейни в дясната 
колона.  

Напиши съответната буква  върху празните линии.
1. ___ Русанда    а) свлачищно езеро 
2. ___ Джеравичко езеро  б) еолично езеро
3. ___ Завойско езеро  в) изкуствено езеро
4. ___ Власинско езеро  г) крайречно езеро
5. ___ Лудошко езеро  д) ледниково  езеро

196. Около долните течения на реките Тиса, Велика Морава и Сава са образовани 
алувиални равнини, защото реките имат:

а) голям спад в коритото на реката, малко количество вода и речни наноси;
б) композитни речни долини, малко количество вода и устия във вид на делта;
в) малък спад в речното корито, голямо количество вода и речен нанос;
г) притоците имат голям спад на речното корито и много  речен нанос.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

197. Защо водния път от Ротердам на Северно море до Констанца на брега на Черно море 
днес е по-кратък, отколкото преди 100 години?

Отговор: _________________________________________________________________

198. Кои фактори имат най-силно влияние върху климата на Източна Европа?

а) Карпатите и ветровете пасати
б) източните ветрове и Арктика
в) Антарктида и студените  океански течения
г) западните ветрове и топлите океански течения
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

199. Всяко европейско пристанище в лявата колона свържи с реката в дясната колона, на 
чието устие тя се намира.

Напиши съответната буква  върху празните линии.
1.___Ротердам  а) Рона
2.___Лондон  б) Дунав
3 .___Солун   в) Ре йн
4.___Марсилия  г) Темза
  д) Вардар
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200. Какво най-много влияе на природните характеристики на крайбрежните райони в 
северната част на Чили, Намибия и Западна Австралия?

а) голямо количество валежи
б) периодични ветрове
в) студени морски течения
г) топ ли и влажни въздушни маси
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

201. На какво се дължи бързото развитие на морския трафик в Средиземно море от 
втората половина на ХIХ век?

а) изобретяването на парната машина
б) колониални завладявания
г) изграждане   на Коринтския канал
д) изграждане на Суецкия канал
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

202. Допълни изречението.

Повърхността на Аралско море бързо намалява. Водата от неговите притоци 
________________ и _______________ се използва за напояване на обработваема 
почва, водоснабдяване на населението и промишлени обекти в Казахстан и 
Узбекистан.
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ИСТОРИЯ

203. На линията напиши названията на определени времеви определения.

1. Период от 100 години нарича се _____________.
2. Период от 1000 години нарича се ____________.

204. Поради улеснение при изучаването историците са разделили историята на периоди. 
На времевата лента с цифри са обозначени периоди на историята. 

Край цифрите напиши период, с който е свързана цифрата:
1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________

205. За да се улесни изучаването историците са разделили миналото на два основни 
периода. Появата на писмото формира границата между тези двете части на миналото.

Напиши отговори на линиите.
1. Периодът  преди появата на писмото е _________________________.
2. След появата на писмото започва _____________________________ период.

206. Коя от посочените години принадлежи към първата половина на XX век?

a) 1980 година
б) 1890 година
в) 1918 година
г) 1819 година
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

207. През кой исторически  период се е състоял Берлинският конгрес (1878 година)?

а) старият век
б) новият век
в) модерната епоха
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

писмо 476. 1492.

1. 2. 3.

писмо
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208. В лявата колонка са посочени исторически периоди, а в дясната колонка години, които 
принадлежат към тези периоди.

Напиши правилната буква върху празните линии.
1.___ стари век   а) 622 година пре н.е.
2.___ средновековие   б) 622 година 
3.___ нови век   в) 1690 година
   г) 1960 година

209. Как се нарича идеологията, която иска да се запази старата система на стойности и 
убеждения, а която е в противоречие с новите и прогресивни идеи?  

а) консерватизъм 
б) радикализъм 
в) либерализъм 
г) социализъм 
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

210. В лявата колонка са названията на понятията, а в дясната колонка техните обяснения.

Напишете съответния брой върху празните линии.
1. автономия   ____  обрат
2. институция   ____  учреждение
3. революция   ____  самоуправление

211. Какво е Конституция? 

а) съобщение, тържествено провъзгласяване на независимост
б) политическо тяло съставено от избрани представители на народа
в) върховен закон в държавата 
г) политическо тяло, което изпълнява длъжността на владетел
Отбележи с кръгче буквата пред  точния отговор.

212. Как се казвало верското движение през XVI век, от което е възникнала 
протестантската християнска църква?

а) католическа реакция
б) униатство
в) реформация
г) просвещение 
Отбележи с кръгче буквата пред  точния отговор.

213. С кои събития започва Втората световна война в Югославия? 

а) с присъединяването на Кралство Югославия към Тройния пакт
б) с атентата на австроунгарския ерцхерцог в Сараево
в) с бомбардирането на Белград
г) с нападението на Германия на Полша
Отбележи с кръгче буквата пред  точния отговор.
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214. По време на кой владетел Сърбия отново е станала  кралство?             

а) по време на Михаило Обренович
б) по време на Петър I Караджорджевич
в) по време на Милан Обренович
г) по време на Петър II Караджорджевич
Отбележи с кръгче буквата пред  точния отговор.

215. Как сa се наричали противоположните военно-политически съюзи (блокове) в 
Първата световна война?

а) Троен пакт и силите на Антанта
б) Антифашистката коалиция и Централните сили
в) Свещеният съюз и силите на Оста
г) Централни сили и силите на Антанта 
Отбележи с кръгче буквата пред  точния отговор.

216. Kaкво означават имената Дахау, Матхаузен, Треблинка?

а) места от битките на Източния фронт в Първата световна война
б) тайни названия за германските военни операции през Втората световна война
в) имената на нацистките концлагери през Втората световна война
г) места, където са се състояли конференции през Първата световна война
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

217. Кои държави през 1940 година са сключили Тристранния пакт? 

а) Италия, Германия, България
б) Испания, Унгария, Германия
в) Германия, Италия, Япония
г) Турция, Германия, Италия
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

218. Кое явление характеризира Европа и света в периода от 1929 до 1933 година?

а) организирана борба срещу тероризма
б) вълна от социалистичкески революции
в) голямата депресия
г) вълна от граждански революции
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

219. Коe историческо явление характеризира 1848/49 година в Европа?

а) движението на хуманизма и ренесанса
б) гражданската революция
в) създаването на феодална монархия
г) индустриална революция
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.
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220. Кой народ е създал най-старата цивилизация на територията на Месопотамия? 

а) Хети
б) Перси
в) Шумери
г) Асирийци
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

221. Сръбският народ, под натиск на турците Османлии, е бил принуден през няколко века 
(XIV–XVIII) да участва в голям брой преселения.

Посочете основните главни посоки на преселенията на сръбския народ.
а) от юг и югоизток на север
б) от север на юг и югозапад 
в) от североизток на югоизток
г) от юг на югоизток
д) от запад на юг
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

222. Гаврило Принцип е извршил атентат на ерцхерцога Франц Фердинанд  на 28 юни 1914 
година в Сараево. На територията на коя държава е извършен атентатът?

Отговор: _________________________________

223. На кой фронт през Първата световна война се е водила битката при Каймакчалан?

а) на Западния фронт
б) на Солунския фронт
в) на Източния фронт
г) на Сремския фронт
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

224. Къде е извършена десантната военна операция на съюзническите войски през 1944 
година и с това събитие е открит Западният фронт през Втората световна война?

а) на Сардиния
б) в Нормандия
в) на Балканите
г) в Скандинавия
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

225. В дясната колонка са посочени исторически явления, а в лявата техните последици.

Напиши правилната буква на празната черта.

1.___ появата на писмото   а) настъпване на средновековието
2.___ Големите преселения на народите б) начало на стария век
3.___ парната машина     в) начало на гражданските революции
     г) индустриална революция
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226. Коя е била една от най-важните последици на Берлинския конгрeс, който се е състоял 
през 1878 година?

а) създаването на Европейския Съюз
б) Сърбия получава независимост
в) изгнанието на Наполеон на Света Елена
г) създаването на Кралство на СХС
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

227. Коя е била последицата от насилието на даалиите в Белградския пашалък над 
сръбските жители? 

а) Битката при Виена 
б) Убиването на князете
в) Началото на Първото сръбско въстание
г) Първата световна война
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

228. Коя е била непосредствената последица от присъединението на Югославия към 
Тристранния пакт?

а) участието на Югославия във военните операции против съюзниците
б) неутралност на Югославия във Втората световна война
в) германското бомбардиране на Великобритания 
г) военният преврат на 27 март 1941 година
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

229. На снимките са представени плакати, на които са двама диктатори от 20 век. Първият 
плакат е създаден в Съветския Съюз (на него пише: Обичан Сталин – народно щастие), 
а другият плакат е на немски и на него е написано: Един  народ, една държава, един вожд.

Коя е причината да се един тоталитарен вожд представлява по този начин?
а) Желанието на народа да благодари на вожда.
б) Възхвала на вожда и засилване на неговата  власт.
в) Необходимостта от обективно представяне на политическата ситуация.
г) Исказване на художествения вкус на автора на плаката.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.
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230. Прочети цитатите, двата говорят  за прогонването на християните. Първият цитат е от 
историческите източници, а вторият от текст, който описва  същото събитие. 

Отбележи с кръгче буквата пред цитата, който е исторически източник.
а) ,, Напълно правилно си постъпил, когато си изследвал случаите на онези лица, които 

са ти представени като християни (...) Не тряба да ги преследваме, но ако бъдат 
клеветени, или обвинени, тогава трябва да бъдат наказани, но ако някой откаже, че 
е християнин и  ако това публично докаже, принасяйки жертви на нашите богове, 
дори и да е бил съмнителен в миналото, трябва да получи прошка. Но анонимни 
доноси не смеят да играят никаква роля при обвинението.”

б) “ В началото римските императори не са обръщали особено внимание на 
християнството. За тях то е било само още един от многобройните източни 
култове, които са пуснали корени в империята. Но понеже броят на вярващите 
нараснал, някои царе започнали да ги преследват.“

231. Погледни паметника на фотографията и отговори на въпроса. 
На кое място на страдание от Втората световна война се 
намира този паметник?

а) Аушвиц
б) Ясеновац
в) Матхаузен
г) Старо саймище в Белград
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

232. Погледни снимката и отговори кой от предложените исторически източници 
представява.

а) надпис
б) запис
в) летопис
г) грамота
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.
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233. Внимателно погледни картата и отговори на въпроса.

Англи, Сакси 
Франки
Готи
Висготи 
Остготи
Хуни
Вандали

100 - 500.

Кой от посочените народи по време на Великото преселение се е населил в предела на 
Северна Африка?

Отговор: __________________________________

Западна 
римска 
империя
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234. Погледни картата на териториалното разширение на Княжество Сърбия от 1815 до 
1868 година и отговори на въпроса.

 
 

 

 

СЪРБИЯ ОТ 1815 ДО 1868 ГОДИНА
Територията на белградския
пашалък и Сърбия през 1815 година
Териториите на шест нахии, които са
присъединени към Сърбия през 1833г.
Места на по-големи битки
през Второто сръбско въстание
Градове с напуснати
турски гарнизони през 1868 година

Коя от посочените нахии е влезнала в състава на Сърбия през 1833 година?

а) Шабачката нахия

б) Ужичката нахия

в) Крушевачката нахия

г) Рудничката нахия

Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.
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235. Виж картата и отговори на въпроса. 

Посочи три страни в Европа, в които през XVI век е преобладавал католицизмът. 
Отговор: _________________________________________________

РАЗДЕЛЕНИЕ
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236. Виж картата и отговори на въпроса, отбелязвайки с кръгче точния отговор. 

В коя част на Европа са се намирали индустриално най-развитите области?
а) Южната и Източната
б) Източната и Северната 
в) Западната и Средната
г) Средната и Южната 

Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор. 
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237. Погледни внимателно картата, която представлява финикийските колонии.

 

 

 

На кои континенти финикийците са основали своите колонии? 

Отговор: ___________________________________________________

238. Внимателно погледни таблицата, отнасяща се до вноса на стока в Сърбия в периода 
1901–1911 година.

Период
Среден внос, 

изразен в 
милиони динари 

% от 
Австроунгария % от Германия % от 

Великобритания

1901–1905 53 58% 13% 9%
1906–1910 70 33% 33% 12%

1911 115 41% 27% 8%

От коя държава Сърбия е внасяла най-много в периода 1901–1905 година?

Отговор: ____________________________________________________
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239. Таблицата показва състава на Събранието на съсловията във Франция в периода 
1340–1364 година. 

Година Свещенство Гражданство Аристокрация Общо 

1340 71 39 36 146

1341 68 34 27 129

1345 43 21 14 78

1359 43 30 4 77

1364 81 64 14 159

Ползвайки данните от таблицата, определи точността на  твърдението отбелязвайки с 
кръгче предложените отговори ТОЧНО – НЕТОЧНО.

а)  на Събранието на съсловията винаги 
е било най-малко аристокрация. ТОЧНО НЕТОЧНО

б)  Броят на представителите на Събранието на 
съсловията от година на година се увеличавал. ТОЧНО НЕТОЧНО

в)  Съотношението на броя представители 
на съсловията винаги е един и същ. ТОЧНО НЕТОЧНО

г)  Гражданството винаги е имало най-голям брой 
представители на Събранието на съсловията. ТОЧНО НЕТОЧНО

240. Виж таблицата, в която е посочено съотношението на силите на Сталинградското 
бойно поле. 

Отговори на въпроса.

Съотношението на силите на Сталинградското бойно поле 
на 13 септември 1942 година

ДЪРЖАВА Войници Танкове Оръдия и 
минохвъргачки Самолети

СССР 590.000 600 7000 389
Германия 590.000 1000 10.000 1000

Съотношение 1:1 1:1,6 1:1,3 1:2,6

В какво Германия е имала превъзходство спрямо СССР?
Отговор: ________________________________________________
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241. Диаграмата показва броя представители на аристокрацията (обозначено със сив цвят) 
и гражданството (обозначено с черен цвят) в държавната администрация на Франция 
в периода от 1320–1499 година. 

През кой период аристокрацията за пръв път става болшинство в администрацията на 
Франция?
а) 1360–1399 година
б) 1400–1420 година
в) 1421–1459 година
г) 1460–1499 година
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

242. Погледни диаграмата и отговори на зададените въпроси.

35%

34%

18%

8%

4% 1%
1%

a)  Какъв процент от общото число на печатници в Европа към края на XV век се е 
намирал в Испания? _____________________

б) В коя страна е имало най-много печатници към края на XV век?
________________________________
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243. Отбележи с кръгче буквата пред историческия източник, който говори за обявяването 
на война на Кралство Сърбия от гледна точка на Австро-Унгария.

a) „ Кралското правителство на Сърбия не е на подходящ начин отговорило на нотата 
от 23. юли 1914 г., която и е предал австроунгарския пратеник в Бел град. Затова 
Царско-кралското правителство счита че е принудено да разчита на силата на 
оръжието за да могат да защитят своите права и интереси. Австро-Унгария счита, 
че от този момент е във война със Събия.” 

б) „ Нашата Сърбия е щурмувана от внезапно зло. Австро-Унгария ни е обявила 
война. Проблемите на нашето Кралство и на нашия народ с Австро-Унгария  не 
са започнали вчера (...) Аз съм принуден да повикам всички  мои драги и храбри 
сърби под сръбското знаме (…) Сърби, защитавайте със всичките си сили своите 
огнища и сръбското племе!”

244. Прочети дадените исторически източници.

Източник 1 “Полагайки надежда в Бога когато се доближи до царя, Сава каза: - Така, 
както желае спасение на всички и за нас Бог иска спасение (...) и православната 
вяра расте и се размножава. Единственото, което ни липсва е това, че си нямаме 
архиепископ, да ни в нашата страната освещава и да ни  учи на Господ. “(Теодосий)
Източник 2 “Напълно се ангажира да решава  земните грижи (...) пожела и 
достойнството на  йерарх, той отиде някъде и изведнъж се върна с това  достойнство в 
родината си, провъзгласявайки се за архиерей на Сърбия.” (Хоматиян)

Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

а)  Двата източника говорят за създаването на сръбската църква през 
Средновековието.

б)  Само първият източник говори за създаването на сръбската църква през 
Средновековието.

в)  Само вторият  източник говори за създаването на сръбската църква през 
Средновековието.

г)  Нито един от източниците не говори за създаването на сръбската църква през 
Средновековието.

245. Кой сръбски писател се счита за най-важен представител на сръбското възраждане 
през XVIII век и е бил първият министър на просветата на въстаническа Сърбия?

а) Йован Раич 
б) Христифор Жефарович
в) Доситей Обрадович
г) Вук Стефанович Караджич 
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.
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246. Кога е водена Втората световна война в Югославия?

а) 1939–1945 година
б) 1941–1945 година
в) 1941–1944 година
г) 1939–1944 година
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

247. Коя от посочените идеологии е възникнала след Първата световна война?

а) либерализмът
б) фашизмът
в) социализмът
г) ционизмът
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

248. Как се наричал съюзът в Първата световна война, ако членки са Русия, Франция и 
Великобритания, а Сърбия е придружен член?

Отговор: _________________________________

249. На кой фронт през Първата световна война заедно са воювали сръбските и 
съюзническите войски?

а) на Източния фронт
б) на Западния фронт
в) на Африканския фронт
г) на Солунския фронт
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

250. В колонката от дясно са посочени събития от сръбската история, а в лявата събития от 
общата история, които са станали по същото време.

Напиши правилната буква върху празните черти.
1.___ Битката при Виена   а) началото на Първото сръбско въстание
2.___ Наполеоновите войни  б) началото на Второто сръбско въстание
3.___ Виенския конгрес   в) първото Голямо сръбско преселение 
    г) второто Голямо сръбско преселение

251. В колонката от дясно посочени са събития от сръбската история, а в лявата събития от 
общата история, които са станали по същото време.

Напиши правилната буква върху празните черти.
1.___ началото на Първата световна война  а) Анексионата криза
2.___ Младотурската революция   б) Сараевския атентат
3.___ краят на  Първата световна война  в) пробиването на Солунския фронт
      г) Майския преврат
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252. Какво е свързало балканските страни в Балкански съюз в началото на XX век?  

а) борбата против руската завоевателна политика на Балканите
б) борбата за ослобождение на останалите части на Балканите от османската власт
в) стремежът за създаване на единен икономически пазар
г) създаването на Балканска федерация
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

253. Само две царства са обхващали целия Балкански полуостров. Кои са тези две царства? 

а) Царството на Франките  и Руското царство.
б) Османскоto  царство и Римскотo царство
в) Римското царство и  царството на Франките
г) Сръбското царство и царството на Хабсбургите
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

254. Дeн на победата – 9 май отбелязва се като спомен на едно от посочените събития. Кое?

а) капитулацията на Германия и краят на Втората световна война в Европа
б) откриването на втория фронт в Европа
в) създаването на Организацията на обединените нации
г) капитулация на Япония и краят на Втората световна война 
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

255. Какво свързва Лигата на нациите, основана след Първата световна война, и 
Организацията на обединените нации, основана след Втората световна война?

а) борбата за обединение на европейските държави
б) създаването на единен световен икономически пазар
в) борбата за опазване на мир и сигурност в света
г) подкрепата на процеса на деколонизация
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

256. Как се нарича спортната манифестация, която е създадена в Стара Гърция, а се 
организира все още през четири години?

Отговор: _________________________________

257. Кой днeшен сръбски град е съществувал по времето на Римляните под названието 
Сингидунум?

а) Сремска Митровица
б) Белград
в) Ниш
г) Смедерево
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.
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258. Под чие културно влияние попадат сърбите, приемайки християнството?

а) под византийско културно влияние 
б) под римокатолическо културно влияние 
в) под ислямско културно влияние
г) под културното влияние на франките
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

259. Отбележи с кръгче буквата пред твърдението за последиците на един от 
кръстоносните походи.

а) Кръстоносците завладяват  Цариград.
б) Разделянето на християнските черкви.
в) Кръстоносците завладяват цялото имущество на мюсулманите в Азия.
г) Кръстоносците ги е събрал папата.

260. Внимателно прочети текста и отговори на въпроса.

„Настъпи моментът, когато между Народа и Краля не може и не смее повече да има 
посредници.... 
Затова реших и решавам, че Конституцията на Кралството на СХС от 28 юни 1921 не 
важи... Народното събрание... Распуска се...“

Какво е съобщено с тази прокламация на краля?
а) въведен е  парламентаризъм
б) провъзгласена е Конституцията
в) въведена е диктатура
г) премахната е диктатура

261. Прочeти текста и отговори на въпроса.  

„...Затова, ние като представители на обединените нации... обещаваме на най-висшия 
съд на света: нашите намерения са честни и искрени и ги реализираме от името на 
народите на тези колонии; тържествено заявяваме, че тези колонии имат право да 
бъдат освободени и независими държави... и че всички политически връзки между тях 
и държавата Великобритания трябва да бъдат напълно прекратени...“ 

Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.
а) Декларацията за правата на човека и гражданина
б) Декларация за независимостта на САЩ
в) Наполеоновия Декрет за континентална блокада на Британския остров
г) Конституцията на  САЩ

262. Прочети текста и отговори на въпроса.

„В ранните часове на 12 октомври през 1492, три малки кораба се движеха бавно 
към запад през Атлантика. Нощта бе тиха, но хората в трите кораба неспокойно се 
обръщаха в съня си. Плаваха по неизпитани води повече от един месец, и по-голямята 
част на екипажа бе дълбоко убедена, че са осъдени на пропаст...“

Как се наричал командващия корабите, който се споменава в текста? 

Отговор: ______________________



И
С

Т
О

Р
И

Я

Сборник задачи по биология, география, история, физика и химия за изпита след завършено основно образование за учебната 2014/2015 година

67

263. Прочети текстa, който говори за съпротивата срещу колониалното управление на 
Англия и отговори на въпроса.

„...След време, водена от Махатма Ганди (1869–1948), ползвайки неговото учене  за 
ненасилствени методи на борба, да се изтъкне националното освобождение от 
Британците като крайна цел...“
Къде е организирана описаната форма на съпротивление към английския
колониализъм?
а) в Китай
б) в Египет
в) в Индия
г) в Судан 
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

264. Внимателно прочети текстa, който говори за един атентат и отговори на зададения 
въпрос. 

„...Бе точно 1 час и 45 минути, когато Драгутин Димитириевич Апис се повдигна от 
мястото си и заповеднически произнесе две думи: Господа, напред! Тогава те скочиха 
като един, готови да тръгнат...“ 
Под кое название е запомнено това събитие?
а) октомврийски атентат
б) видовденски атентат
в) Майски преврат
г) мартовски иди

265. На картината е представена италианска метална банкнота  от 100 лири от 1923 година. 
От едната страна е образа на тогавашния италиански крал, а на другата  е представен 
символа: сноп от пръчки с вмъкната брадва  и година  1922–1923.

Защо този смимвол се е намерил на банкнотата?

а) Това е символ на отбелязването на стогодишнината  от обединението  на Италия.
б) Това  е символ на на културното наследство на Ренесанса.
в) Това  е символ на фашистката  власт.
г) Това  е символ  на герба на  италианското кралско семейство.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.
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266. Виж фотографията и от говори на въпроса.

С кое историческо събитие е свързана тази 
фотография?

а) среща на водачите на Берлинския конгрес
б)  Версайската конференция след Първата 

световна война
в)  среща на лидерите на страните от 

антифашистката коалиция по време на 
Втората световна война

г)  край на Студената война

Отбележи с кръгче буквата пред точния 
отговор.

267. Внимателно прочети текстa, който говори за обединението на една държава.

„...Политическата програма на обединението под водачеството на Прусия и нейния 
крал Уилям I направил е княз Ото фон Бисмарк...“
Коя държава се обединява благодарение на тази програма?
Отговор: __________________________________________________________

268. Прочети източника и отговори на въпроса.

“Карло е на 33-та година от царуването си като върховен понтиф, след отхвърлянето 
на  името на патриций, коронясан и три пъти поздравен  от целия народ: ‘’На Карло 
величествен, от бога коронован, велик и и миролюбив император римски цар, живот 
и победа!” Наречен 69-ти цар след Август. От това време Римското кралство, което от 
Константин, па све до кралския град, т.е. Цариград е съществувало, е преминало към 
Франките.”
За кой исторически период  е свързан този исторически изв ор?
Отговор: __________________________________________________________

269. Отбележи с кръгче буквата пред  това историческо събитие, което битката на Марица 
описва от гледна точка на  турците османлии.

а)  „ Това се случи близо до река Марица. Най-много невярващи се втурна в реката. И се 
удавиха. От тези невярващи малко от тях успяха да се спасят. Които избягаха, бяха 
убити. Някои бяха настигнати по пътя и убити. Сега това място наричат Сръбска 
гибел. След като невярващите бяха разбити, те си отидоха.”

б) „ Повдигна деспот Углеша всички сръбски и гръцки войници и брат си крал 
Вукашин и други велможи, (...) тръгнаха в Македония за да изгонят турците, (...) 
Те не ги изгониха, но сами от тях бяха убити и там оставиха костите си и останаха 
непогребани, и (…) едни от острието на меча умряха, а други бяха заведен и в 
робство.”
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270. Прочети историческите извори и отбележи буквата пред всеки от тях, в които 
югославският крал Александър II е представен с най-малко пристрастие.

а) “Крал Александър е бил човек  на своето време, част от политическия бандитизъм, 
който се е развил в Европа след война, в същата категория на владетели които 
управляват с твърда ръка  като Мусолини, Хитлер и други тирани и диктатори.”
б) “В основите на нашата любима Родина
Ти живото си тялото си положил,
Доброто си сърце, умното си чело,
Любовта към своя народ, който ти дава сила. “
в) “Кралят живееше в дворец, който   бе държавна собственост  и това най-много го 
притесняваше. Той ми се оплака, че живее тук, в центъра на града, като в някой затвор, 
без възможност да се движи свободно по къщата си.”

271. Прочети откъсите от стихотворението  „Стег партије” (Знамето на партията) и 
отговори на въпроса.

„С Тито, зад тебе, през силни атаки
Тръгнахме в решителна борба.
Партийо наша, от дъното на мрака 
Знамето ни водеше твое.

Свободата, работникът от града и селата 
Живот сега създават нов.
Партийо наша, за велики дела
Силни ни прави твоят  силен  зов!”

Как в това стихотворение е представена  ролята на Комунистическата партия на 
Югославия (ЮКП) в историческите събития?

а)  Безпристрастно, защото Комунистическата партия на Югославия от началото е 
имала огромна подкрепа на всички югославски народи.

б)  Пристрастно, защото стихотворението е създадено с пропагандни цели като 
възхвала на  Тито и ЮКП.

в)  Обективно, защото без Комунистическата партия на Югославия и Тито не би била 
възможна победата на антифашистката коалиция.

г)  Стихотворението въобще не говори за КПЮ.

Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

272. На линията край посочената историческа личност напиши през кой век е живяла тази 
личност.

а) цар Ю стиниян   _____
б) Михаило Обренович  _____
в) Джордж Вашингтон  _____
г) Михаил Горбачов   _____
д) Александър Велики _____
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273. Към кой век принадлежат дадените исторически феномени? 

На линията край феномена напиши подходящият век.
а) Появата на исляма     _______ век 
б) Реформацията на Католическата църква  _______ век 
в) Холокауст      _______ век
г) Появата на либерализма    _______ век

274. На отношенията между кои държави най-много е повлияла Анексионната криза от 
1908  година? 

а) САЩ и Русия
б) Германия и Великобритания
в) Австро-Унгария и Сърбия
г) Сърбия и Черна гора
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

275. Кои двама еропейски владетели са участвали в Третия  Кръстоносен поход? 

а) Иван IV Грозни и Карло Велики
б) Луй IX Свети и Йоан Безземни
в) Ричард Лъвското сърце и Фредерик Барбароса
г) Луй XIV и Петър Велики
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

276. Кой владетел след Майския преврат е дошъл на власт в Кралство Сърбия? 

Напиши неговата титла, името и фа милията на владетеля ________________________.

277. Войските на кои държави са, освен сръбската войска, участвали в  пробива на  
Солунския фронт?

Отбележи с кръгче буквата пред  точния отговор.
а) Гърция, Турция, Испания и Италия
б) Гърция, Франция, Великобритания и Италия
в) Италия Румъния, Албания и Черна гора
г) Черна гора, Франция, Великобритания и Русия

278. Кой военен съюз, основан след Втората сетовна война, съществува и днес?

Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.
а) Антантата
б) Варшавски договор
в) НАТО пакт
г) Балкански съюз
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279. Коя е основната ц ивилизационна стойност, която произтича от Френската революция? 

Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.
а) правата на децата
б) икономическите права
в) човешките права
г) малцинствените права

280. Голямото сръбско преселение през 1690 године е било непосредствена последица на 
едно от посочените събития: 

а) палене на мощите на Свети Сава;
б) масово участие на сърбите в Битката при Виена;
в) отмяна на княжеското самоуправление;
г) балканските войни. 
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор. 

281. Франция и Великобритания през Първата световна война са организирали 
Дарданелската експедиция –  Битката при Галиполи, за да:

а) предотврати Италия да заеме полуостров Галиполи;
б) изхвърли Турция от войната и да установи пряка връзка с Русия;
в) създаде условия за помощ на сръбската и съюзническата войска на Солунския 
фронт;
г) отвори нов фронт в Мала Азия. 
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор. 

282. Кралството на СХС, Чехословакия и Румъния са сключили съюз известен под 
названието Малка антанта поради:

а) страха от възстановяването на Австроунгарската монархия;
б) завоевателните планове на Италия;
в) страха от реваншизъм на България;
г) завоевателни намерения на Германия. 
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор. 

283. Коя е била последицата от участието на сърбите на страна на Австрия против 
Османското царство в Битката при Виена?

а) премахване на Печката патриаршия
б) образуването на Военна граница
в) изгарянето на мощите на Свети Сава на Врачар
г) първото Голямо сръбско преселение под водачеството на патриарх Арсeний III 
Черноевич 
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор. 
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284. Кой от предложените исторически източници е най-сигурен за историците:

а) акт, който е настанал по време, когато събитието се е случило;
б) спомените на участниците;
в) исторически синтези;
г) мемоари.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор. 

285. Кой от предложените исторически източници дава данни за Първото сръбско 
въстание:

а) житията на светците;
б) надписите върху надгробните паметници;
в) дипломатическата кореспонденция с Ватикана;
г) Мемоарите на протопрезвитеря Матея Ненадович

Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор. 

286. Прочети историческите източници.

Отбележи с кръгче буквата пред изторическия източник, който не говори за Първото 
сръбско въстание.
a) „Дахиите са изпратили във всяко населено място на своите  муселими заповед, 
тайно и в определен ден да всеки муселим убие своя княз; а Фочич Мехмед-ага, понеже 
не е могъл да разчита, че моя баща и Бирчанин ще може да убие някой друг, решил сам 
поради тази причина да отиде във Валево.”
б) „След този случай идва на служба при княз Милош Димитрие Давидович от Виена, 
и княз Милош го взима веднага свой  секретар. Този човек, съвършено образован 
и възпитан, познавайки начина на владеенето в европейските страни, започна да 
предлага на княз Милош да се направи конституция (...) „ 
в) „Но, разчуло се, че Черният Джордже (...) с дружината си е дошъл и запалил турския 
хан в Орашец и започнал да се кара с турците и че ги бие където и да гинамери.”
г)  „Но въпреки това, войската  отново тръгне от Делиград към Ниш и ресавският 
княз, Стеван Синджелич с цялата си войска направил окопи край самия Ниш, в село 
Каменица. По това време, за сръбско нещастие, Русите не могат да преминат Дунав , 
който се излива и не им позволява да рано преминат в България и затова турската 
войска, която там се била насъбрала, цялата  побързала към Ниш за да помогне.”

287. Прочети текста.

„Никой не знае  какво са мъки тежки,  
докато не премине Албания пеша!”

За кое време говори този текст?
а) балканските войни
б) Първата световна война
в) Втората световна война
г) сръпбско-турските войни
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.
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288. Виж фотографията от 1941 година, на която Адолф Хитлер разглежда свалената  
паметна плоча с името на Гаврило Принцип, която му е донесена от Сараево, като 
подарък за рождения му ден, след окупацията на Югославия от неговите войници. 

Защо германските войници са донели на своя фирер този подарък?
а) Хитлер е събирал всички предмети свързани с организацията „Млада Босна“.
б) Знаели са, че Х итлер е запланувал възобновяването на Хабзбургшката монархия.
в)  По този начин още веднъж обвиняват сърбите за избухването на Първата световна 

война и отмъщават за поражението в тази война.
г) Хитлер е бил близък приятел с убития Австро-Унгарски престолонаследник.
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

289. Прочети изторическия източник и отбележи буквата пред източника, който дава 
данни за владеенето на Душан.

a) „ (...) когато повдигна деспот Углеша всички сръбски и гръцки войници и брат 
си крал Вукашин, и много други велможи (...) и тръгна в Македония да изгони 
турците, не осъзнявайки, че на гнява божии никой не може да се противопостави.” 

б) „ Блаженият  княз Стефан когато пристигна в Царския град, заедно с брат си Вук 
от всички слушаше любезни думи и всички мислеха, че гледат в някакво слънце. 
Тогава се сдоби с някакво достойнство на деспот от благочестивия цар Йован..”

в) „ И от Бога подарен с царски венец бях венчан на царство през 6854 година. (...) на 
великия свят и радостен празник Въскресение Христово, с благослов и с ръката на 
почитания патриарх Йоаникия  и всички архиереи на сръбския събор.”
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290. Сравни историческите карти и ги разтълкувай. 

291. Прочети изторическите източници и отговори на въпросите.

Източник 1 „В Рим, консулите управляват всички държавни дела. Всички спешни 
неща веднага се разглеждат в Сената (...) те имат задължение да свикват събрание (...) 
по време на война имат безкрайна власт. “ (Полибий)
Източник 2 „Ние имаме такава политическа система, която е различна от системите на 
други страни. Преди всичко, ние сме повече пример на другите, отколкото да гледаме 
какво правят другите. Нашето владеене се нарича демокрация, тъй като управлението 
не е в ръцете на малък брой хора, а на болшинството (...) “ (Перикъл)
Какво е общо на тези източници?
а) Двата източника говорят за държавното устройство.
б) Двата източника говорят за една и  съща държава.
в) Двата източника говорят за  общественото устройство.
г) Двата източника говорят за война. 
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

292. Генерал Филип Шеридан, герой от Американската гражданска война (1861–1865), един 
път е казал: „Единствените добри Индианци, които съм виждал били са мъртвите 
Индианци.” Какво, според теб е мотивирало човека, който е получил славата на военен 
герой,  да произнесе такова изречение? 

а) страх от инфекциозни болести, които се разпространяват от Индианците
б) християнско-религиозните учения, които е приел
в) плановете на индианските племена да унищожат САЩ
г) неговите предрасъдъци за Индианците
Отбележи с кръгче буквата пред точния отговор.

карта 1. 

Официалното название на държавата 
____________________________
Картата приказва разделянето й на 
_____________________________

карта 2. 

Официалното название на държавата 
____________________________
Картата приказва разделянето й на 
_____________________________
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ФИЗИКА

293. Коя сила е причина за падането на дъждовните капки върху земята?

а) силата на съпротивлението на въздуха  
б) силата на тласъка 
в) гравитационната сила
г) силата на триенето 
Закръгли буквата пред верния отговор.

294. На снимката е показан кашон, който мирува на наклон.

Коя сила възпрепятства кашона да се движи низ наклона?  
а) гравитационната сила
б) силата на триенето
в) сила на реакцията на основата
Закръгли буквата пред верния отговор.

295. На фигурите стрелките показват силите, с които взаимодействат две наелектризирани 
тела. На коя от фигурите това взаимодействие е представено правилно? Закръглете 
буквата пред точния отговор.

296. Впиши на картината означенията на магнитните полюси, така че магнитите да се 
привличат.

а)

б)

в)

г)
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297. Строителите, преди често използвали прозрачен маркуч с вода, за да проверят дали 
стените са хоризонтални (виж фигурата). Кой физичен закон те прилагат по този 
начин?

a) Втория принцип на механиката
б) Първия принцип на механикта
в) Закона за скачени съдове
г) Закона на Ом
Закръгли буквата пред точния отговор. 

298. Закръгли буквата пред изреченията, които описват праволинейно движение.

а) Дете, което се люлее на люлка.
б) Асансьор, който се движи в многоетажна сграда.
в) Движение на Земята около Слънцето.
г) Движение на водата от чешмата, която леко пропуска.
д) Полет на баскетболна топка при свободно хвърляне. 
е) Движение на стрелките на часовника.

299. Ако автомобилът се движи равномерно праволинейно, тогава:

а) неговата скорост се променя равномерно; 
б) неговата скорост не се променя;
в) неговото ускорение се променя равномерно;
г) движи се с постоянно ускорение.
Закръгли буквата пред верния отговор.

300. Самолет прелита разстояние от 12 километра за 60 секунди. Каква е средната скорост 
на самолета?

Отговор: ______________

301. Разстоянието от Слънцето до Земята е 150 милиона километра. Скоростта на 
светлината е 300.000 километра в секунда. Приблизително за колко време ще стигне 
светлината от Слънцето до Земята?

а) за 8 минути
б) за 2.000 секунди
в) за 500 минути
г) за 5 часа

302. С коя част от учебните материали можеш да затвориш отворена електрическа верига?

а) гума за триене
б) пластмасова линийка 
в) дървена линийка
г) незазъбен графитен молив с гума на единия край
д) зазъбен графитен молив от двата края
Закръгли буквата пред верния отговор.
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303. Около железен пирон е намотан електропроводник, както е представено на фигурата. 

Докато през проводника протича електрически ток, пиронът се владее като: 

а) наелектризирано тяло;
б) неутрално тяло;
в) постоянен магнит; 
г) магнитен северен полюс;
д) магнитен южен полюс.
Закръгли буквата пред точния отговор.

304. На фигурата е представена скалата на амперметър. Каква сила на тока показва 
стрелката?

Отговор: _______ А

305. Каква е стойността на една графа на мерителния цилиндър от фигурата?

Какъв е обемът на течността в мерителния цилиндър?

Стойността на най-малката графа е __________________.
Обемът на течността е ___________________.

0,1

A

0 0,2

100 ml

80 ml

60 ml
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306. За да определим скоростта, с която се движи тялото в лабораторния експеримент 
нужно е да се измери пътят и времето, за което тялото измине този път.  

На снимките са показани измервателни уреди.

1 2 3 4

Допълни изреченията, така че твърденията да бъдат верни.
а) За измерване на дължината на изминалия път ще ползваме уред от снимката 
обозначен с номер _____.
б) За измерване на времето ще ползваме уред от снимката обозначен с номер _____.

307. Физичните величини от лявата колона свържи с подходящ критерий или измервателен 
уред от дясната колона. 

Впиши подходящата буква в празните полета.
1) ____ маса    а) хронометър
2) ____ температура    б) волтметър
3) ____ електрическо напрежение в) амперметър
    г) везни
    д) термометър

308. Кои от предложените физични величини е възможно да бъдат 
измерени с мерилото, което е показано на снимката? 

а) плътност на течността 
б) тежина на течността 
в) обема на течността 
г) височина на тялото
Закръгли буквата пред верния отговор.

100
ml
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309. Впиши съответните измерителни единици.

Температурата на въздуха един ден е била 18 ____.
В зависимост от породата, дължината на комара е от 3 до 15___________.
Земята се завърти около оста си за 24_________.

310. Коя е основната измерителна единица за температурата?

а) джаул
б) ват
в) келвин
г) волт
Закръгли буквата пред точния отговор.

311. Закръгли буквата пред мерните единици за скорост.

a) 1  s—m  b) 1 m—s   c)1 k—m 
m  d) 1 m—s2  e) 1 k—m 

h   f) 1  s—h

312. Закръгли буквата под снимката, на която е показано правилното положение на 
линийката по време на измерване на гумата за триене.

а) б) в) г)

313. На снимката са показани положения, от които се чете обем на течността в мензурата. 
Правилното положение е обозначено с номер ________ . 

Впиши адекватен номер в празното поле.

100

1

4

3

2

90

80

cm3



Ф
И

З
И

К
А

Сборник задачи по биология, география, история, физика и химия за изпита след завършено основно образование за учебната 2014/2015 година

80

314. На единия тас от везната се намира чувал и тежест от 500 грама, а на другия тежест от 
5 килограма. Каква е масата на чувала ако везната е в равновесно положение?

Отговор: _________ 

315. На фигурата е представена топка между два паралелопипеда. Паралелопипедите са 
поставени така, че на дървената линия да може да се измери разстоянието помежду 
им. Какъв е диаметърът на топката?

 

а) 2,0 cm
б) 3,0 cm
в) 3,5 cm
г) 5,5 cm
Закръгли буквата пред точния отговор.
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316. В таблицата са дадени стойности на температури на топене и кипене за някои 
вещества.

Вещество Температура на топене (°C) Температура на кипене(°C)

мед 1083 2595
сребро 960,8 1945

платина 1774 3827
желязо 1535 2730

Кои от веществата са в течно агрегатно състояние на 2000 °C?
а) мед, сребро и желязо
б) платина, сребро и желязо
в) мед, платина и желязо
г) мед, сребро, платина и желязо

317. Какво ще се случи с металната плоча ако дълго време я удряме с чук?

а) Плочата само ще се деформира.
б) Плочата видимо ще се загрее. 
в) Плочата ще се загрее само ако в началото чукът е бил по-топъл.
Закръгли буквата пред верния отговор.

318. На снимката е показан човек, който скача в басейн от трамплин. Коя от изказаните 
сили дава възможност за отхвърляне на човека във 
височина? 

а) силата на съпротивлението на въздуха 
б) силата на земното тегло
в) еластичната сила
г) силата на тласъка 
Закръгли буквата пред верния отговор.

319. Камион стои на светофар и когато се включило 
зелено на светофара камионът тръгна рязко напред. Празният кашон, който е 
превозвал в ремаркето в този момент тръгна назад. Пояснете това явление. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

320. Напомпана гумена топка много трудно може да се потопи във вода. Ако все пак 
успеете да го направите, много бързо ще ви се изплъзне от ръцете и ще ви изкочи от 
водата. Коя сила е отговорна за такова поведение на топката? 

а) еластичната сила
б) силата на триенето
в) силата на тласъка
г) гравитационната сила
Закръгли буквата пред верния отговор.
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321. На фигурата са  представени четирима човека намиращи се на четири различни 
места на Земята. Всеки от тях в ръката си държи топка. Със стрелка е представена 
посоката на движението на топката при падане. Коя от фигурите правилно представя 
траекториите на всичките топки при падането? 

а) фиг.1 б) фиг.2 в) фиг.3 г) фиг.4
Закръгли буквата пред точния отговор.

322. На подводницата дълбоко под морската повърхност действат гравитационната и 
подемната сила. Как ще се променят силите, ако подводницата изхвърли част от товара 
си в морето?

Отговор: ___________________________

323. На снимката са показани два кашона, обозначени с номер 1 и 2, на люлка, която е в 
равновесие. 

Закръгли буквата пред вярното твърдение.
а)  По-голяма маса има кашонът с 

номер 1. 
б)  По-голяма маса има кашонът с 

номер 2.
в) Кашоните имат еднакви маси, 
защото люлката е в равновесие.

слика 1 слика 2

слика 3 слика 4

фиг. 1 фиг. 2

фиг. 4фиг. 3

1 2
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324. Камък пада вертикално надолу. Върху този камък влияе силата на съпротивлението 
на въздуха, вертикално нагоре и силата земното тегло. Ако интензитетът на силата на 
съпротивлението на въздуха е малък в съпоставка с интензитета на силата на земното 
тегло, как камъкът се движи?

а) Камъкът се движи ускорено праволинейно.
б) Камъкът се движи бавно праволинейно.
в) Камъкът се движи равномерно праволинейно.
г) Камъкът се движи ускорено криволинейно. 
д) Камъкът се движи бавно криволинейно.
Закръгли буквата пред верния отговор.

325. В таблицата са дадени данни за масите и обема на три тела. Кое тяло има най-голяма 
плътност?

Маса [kg] Обем [cm3]
Първо тяло 1 150
Второ тяло 2 150
Трето тяло 1 300

Отговор: ____________________________

326. Кубче лед е сложено в чаша пълна с алкохол, чиято плътност е 790 k—g 
m3 . 

Ако знаем, че плътността на леда е  900 k—g 
m3 ,  какво ще се случи с кубчето лед? 

а) кубчето лед ще потъне.
б) кубчето лед ще плува по повръхността на алкохола.
в) кубчето лед ще плува под повръхността на алкохола.
г) кубчето лед ще плува в алкохола под средата на чашата.
Закръгли буквата пред точния отговор.

327. На снимката са представени два съда. 

Когато течността прелеем от съд 1 в съд 2, хидростатичното налягане в дъното на съд 
2 ще бъде:

а) също като в съд номер 1, защото масата на водата е съща;
б)  по-голямо от налягането в съда номер 1 защото е по-голяма повърхността на 

дъното на съд номер 2;
в)  по-малко от налягането в съд номер 1, защото е по-малка височина на течността в 

съд 2.

Закръгли буква пред верния отговор.

1

2
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328. Топче се движи равноускорително. В таблицата са дадени данни за скоростта на 
топчето в определени моменти. Допълни таблицата така, че данните да са съответни 
на равноускорителното движение.

Време [s] 0 2 4 6

Скорост [m/s] 1 3

329. Изминалият път е: 

а) линия, по която тялото се движи за определено време;
б) траектория, по която тялото се движи за определено време;
в) дължина на част от траекторията, която тялото измине за определено време;
г) промяна на положението на тялото в съотношение с други тела, за определено 
време.
Закръгли буква пред верния отговор.

330. Свържи физичната величина с нейната дефиниция.

Впиши адекватна буква в празното поле.  

1. ___скорост  а) продукт на скорост и време
2. ___ускорение   б) частно от изминал път и скорост
  в) продукт на изминал път и време
  г) изминал път в единица време
  д) промяна на скорост в единица време

331. На снимката е показано математично махало с отбелязани амплитудни положения 1, 3 
и равновесно положение 2.

Период на трептене е време, за което махалото измине 
пътя: 
а) от положение 1 до положение 2;
б) от положение 1 до положение 3;
в) от положение 1 до положение 3 и назад до положение 2;
г) от положение 1 до положение 3 и назад до положение 1;
д) от положение 3 до положение 1;
е) от положение 3 до положение 1 и назад до положение 3.
Закръгли буква пред верните отговори.
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332. Впиши адекватни наименования на единици и обозначения в празните полета на 
таблицата.

Име на физичната величина Име на единицата Обозначение на единицата
Сила

Налягане
Напрежение на ел. енергия

Съпротивление на резистора 
Мoщност на ел. енергия 

333. Впиши адекватните наименования на единиците и обозначения в празните полета.  

Име на физичната величина Име на единица Обозначение на единица
Работа

Мощност
Енергия

Количество топлина

334. Учител по биология казал, че африканския слон средно има около пет тона. За коя 
физична величина е мислил?

а) обем на тялото 
б) тежина на тялото
в) маса на тялото
г) повърхност на тялото
Закръгли буква пред верния отговор.

335. Литър е единица за:

а) количество субстанция;
б) маса;
в) обем;
г) плътност.
Закръгли буква пред верния отговор.

336. Силата на тока от 100 mA е също като и:

а) 1 A; 
б) 0,1 A;
в) 0,01 A;
г) 0,001 A. 
Закръгли буква пред верния отговор.
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337. Дадени са дължини на четири обекта:

     0,05 km               20 m                3000 cm               600 dm.

Дадените дължини прехвърли в основни единици, след което ги подреди от най-малак 
до най-голяма. 
 __________ <  __________ <  __________ <  __________

338. Някоя физична величина внимателно е мерена с регулярен инструмент пет пъти. 
Измерването е показало различни стойности. Как трябва да се покажат резултатите от 
измерванията? 

а) Трябва да се вземе най-голямата от измерените стойности като вярна.
б) Трябва да се изчисли средна стойност на измерените стойности.
в) Трябва да се вземе най-ниската от измерените стойности като вярна.
г) Ако не е получена пет пъти същата стойност, трябва да се повтори измерването. 
Закръгли буква пред верния отговор.

339. На снимката е показана електрична верига. Токът в едната част на веригата минава 
през течност. За да бъде веригата затворена и 
електрическата крушка да светне, течността, която 
прави част от електрическата верига може да бъде: 

а) дестилирана вода;
б) вода, в която е разтворена захар;
в) вода, в която е разтворена кухненска сол.
Закръгли пред верния отговор.

340. Напиши названията на елементите от схемата на електрическата верига представена 
на фигурата. Названията на елементите напиши на линиите със съответните редни 
числа.

1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
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341. Два източника на напрежение са свързани като на фигурата.

Какво е напрежението между точките А и В? 
Отговор: _________________

342. Какво е електрическото съпротивление ако на неговите краища измереното 
напрежение е 2,4 V, а силата на тока през него 0,3 А?

Покажи процедурата. 
Електричното съпротивление на резистора е ______ Ω.

343. В електрическата верига на снимката е свързан консуматор, със съпротивление 
9 Ω. Волтметърът показва напрежение от 4,5 V. Каква сила на тока ще покаже 
амперметърът?  

Покажи процедурата.
Амперметърът ще покаже сила на тока от ______ А.

344. При протичане на електрически ток през проводник, температурата на проводника: 

а) намалява;  
б) остава съща;
в) винаги се увеличава.
Закръгли буква пред верния отговор.

345. Мощността на термоакумулираща печка е 2 kW. Колко електроенергия консумира тази 
печка ако е включена 5 часа?

Отговор: _________________________________

346. Два камъка свободно падат от еднаква височина. Кой от тях има по-голяма 
потенциална енергия?

а) по-големият камък, защото има по-голяма маса
б)  по-малкият камък, защото пада с по-голяма 

скорост
в)  по-големият камък, защото пада с по-голяма 

скорост
г) двата камъка имат еднакви потенциални енергии, 
тъй като се намират на еднаква височина
Закръгли буквата пред точния отговор.

A1,5
V

1,5
V B

V R

A
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347. Закръгли буквите пред величините, от които зависи кинетичната енергия на дадено 
тяло.

а) маса на тялото
б) скорост на тялото
в) височина на която се намира тялото
г) форма на тялото
д) триене между тялото и подлогата

348. Електрически миксер често се ползва в домакинствата. 
По какъв начин се трансформира енергията в миксера 
докато работи? 

а) Механичната енергия се преобразува в електрична.
б) Топлинната енергия се преобразува в механична.
в) Електричната енергия се преобразува в топлинна.
г) Електричната енергия се преобразува в механична.
Закръгли буква пред верния отговор.

349. Свържи физичната величина с нейната дефиниция.

Впиши адекватна буква в празното поле.  
1. ____ мощност    а) работа извършена в единица време
2. ____ механическа работа  б) продукт на сила и дължина път
    в) частно на сила и време
    г) продукт на силата и времето

350. Два крана повдигат тежести с еднакви маси на съща височина. Първият кран тежестта 
повдигне за 2 мин, а вторият за 4 мин. Закръгли буквата пред вярното твърдение.

а) Първият кран извършва по-голяма работа и има по-голяма мощност.
б) Първият кран извършва по-голяма работа и има по-малка мощност.
в) И двата крана извършват същата работа, а по-голяма мощност има първият кран.
г) И двата крана извършват същата работа и имат еднаква мощност.
д) Първият кран извършва по-малка работа и има по-малка мощност. 
e) Първият кран извършва по-малка работа, а двата крана имат съща мощност.

351. В коя от изказаните форми същото количество вода има най-голяма вътрешна 
енергия? 

а) куб лед
б) смес на лед и вода 
в) вода
г) водна пара
д) вътрешната енергия на водата е непроменена
Закръгли буква пред верния отговор.
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352. На снимките А и Б е показан същата преносна линия, но в различни сезони. 

Закръгли буквата над снимката, на която е показан изгледът на преносната линия през 
лятото.   

 а)       б)

Поясни отговора.____________________________________________________

353. Кинетичната енергия е пряко пропорционална на масата на тялото и на квадрата на 
неговата скорост. Ако скоростта на тялото се повиши 5 пъти, кинетичната му енергия се:

а) повишава 5 пъти;
б) повишава 25 пъти;
в) намалява 5 пъти;
г) намалява 25 пъти.
Закръгли буквата пред точния отговор.

354. Електрическото съпротивление на проводник е пряко пропорционално на дължината 
му, а обратно пропорционално на площта на напречното му сечение. Ако площта на 
напречното сечение се намали 3 пъти, съпротивлението ще се : 

а) намали 3 пъти;
б) повиши 3 пъти;
в) остане непроменено;
г) намали 9 пъти.
Закръгли буквата пред точния отговор.

355. Лодка се движи по течение на реката. Скоростта на лодката и скоростта на реката 
имат:

а) съща посока и курс;
б) различна посока и курс; 
в) различни посоки, а същи курс;
г) същи посоки, но различен курс.
Закръгли буква пред верния отговор.
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356. Вятър духа и влияе с някоя сила върху училищните прозорци. Кое твърдение съдържа 
всички необходими информации за силата, която влияе върху прозореца?

а) На прозореца влияе хоризонтална сила на вятъра.
б) На прозореца влияе хоризонтална сила на вятъра от 10 N.
в) На прозореца влияе хоризонтална сила от 10 N на вятъра, който духа от юг. 
г) На прозореца влияе сила на вятъра, който духа към север.
Закръгли буква пред верния отговор.

357. Коя от следващите графики най-добре представя зависимостта между тока протичащ 
през проводник и напрежението приложено в краищата му¬?

а) графикa 1
б) графикa 2
в) графикa 3
г) графикa 4
Закръгли буквата пред точния отговор.

358. Въз основа на данните за движението на дадено тяло, представени в таблицата, 
определи кога тялото е било в покой.

Време 
[s]

Изминат път 
[m]

0 0
10 3
20 6
30 9
40 9

Отговор: __________________________________

1 2 3 4
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359. В лявата колона са дадени промените на скоростта от графиката, а в дясната 
интервалите от времето. Кои от интервалите са съответни на дадените промени на 
скоростта? 

Впиши съответните букви над празните черти.
1. __ Δv = 0 m/s  а) от 0 s до 3 s
2. __ Δv = –8 m/s  б) от 8 s до 10 s
3. __ Δv = 6 m/s   в) от 4 s до 7 s
  г) от 7 s до 10 s

360. Двама братя искат да се люлеят. По-възрастният брат има 60 kg, докато по-малкият 
брат има 30 kg. В какво положение трябва да са братята на люлката, в съпоставка с 
опората, за да бъдат в равновесие? 

а) По-младият брат трябва да седне два пъти по-близо до опората.
б) По-възрастният брат трябва да седне два пъти по-близо до опората.
в) По-младият брат трябва да седне четири пъти по-близо до опората.
г) По-възрастният брат трябва да седне четири пъти по-близо до опората.
Закръгли буква пред верния отговор.

361. На еластична пружина е закачено тяло. Пружината се удължава и тялото остава 
неподвижно в покой поради равновесие на две противоположни сили. Кои са тези две 
сили?

а) тегло на тялото и сила на съпротивление на средата
б) сила на тежестта и сила на триене
в) тегло на тялото и подемна сила на въздуха
г) гравитационна сила и сила на еластичността  
д) сила на еластичността и сила на триене
Закръгли буквата пред точния отговор.
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362. На дадено тяло действат две сили и то се движи равномерно нагоре. Първата сила има 
интензитет от 30 N и е с посока нагоре. Каква трябва да е втората сила, за да продължи 
тялото да се движи равномерно?

а) втората сила е с посока надолу и с интензитет от 30 N.
б) втората сила е с посока надолу и с интензитет по-малък от 30 N.
в) втората сила е с посока нагоре и с интензитет от 30 N.
г) втората сила е с посока нагоре и с интензитет по-голям от 30 N.

363. Налягането, което оказва твърдо тяло върху подлогата е дадено с отношението на 
перпендикулярната сила (F) и площта, върху която тя действа (S), т. е. с формулата p = 
F/S.

Налягането се повишава когато:
а) перпендикулярната сила се намали, а допирната площ остане съща;
б) силата не се мени, а допирната площ се намали; 
в) перпендикулярната сила и площта се намалят в еднакво отношение;
г) силата и площта се повишат в еднакво отношение.
Закръгли буквата пред точния отговор.

364. На снимката е представено  водоснабдяване от резервоара на хълма (номер 4 на 
снмимката).

Закръгли буквата пред вярното твърдение.
а) Налягането в крана в къща номер 1 е най-ниско.
б) Налягането в крана във всички къщи е също.
в) Налягането в крана в къща номер 2 е най-ниско.
г) Налягането в крана в къща номер 3 е най-ниско.

365. Зависимостта на скоростта и изминалия път от времето при равномерно променливо 
праволинейно движение е дадена чрез следните формули:

v = v0 + a ∙ t   и   s = v0 ∙ t +   a— ∙  —2
t2 —, по ред. 

Ползвайки тези формули реши следната задача.

Автомобилът при скорост от 20 m—s  започва да спира с ускорение 4 m—s2. Изчисли 
изминалия път на автомобила до спирането.
Покажи процедурата.

4

1

2

3
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366. Хвърлен е камък високо със скорост 30 m—s . Изчисли височината, до която камъкът е 
достигнал за 2 s движение. За стойност на Земното ускорение трябва да се вземе  
g= 10 m—s2  . Да се не взима предвид въздушното съпротивление. Изминалият път 
(достигната височина) при ускорено движение, се определя по формулата 
h = v0 ∙ t–  g— ∙ —2

t2 —.

Покажи процедурата. 

367. По какъв начин е възможно да се намали периодът на трептене на математичното 
махало?

а) с намаляване масата на топчето
б) с намаляване дължина на нишката
в) с увеличаване масата на топчето
г) с увеличаване дължината на нишката
Закръгли буква пред верния отговор.

368. Положението на математичното махало на снимката отбелязано с номер 2 се нарича 
равновесно положение. Най-отдалечените положения (1 и 3) се наричат амплитудни. 
Махалото се движи от положение 1. Наблюдавай 
скоростта на топчето на нишката в тези точки. От 
предложените отговори само един е верен:

а)  Скоростта на топчето в точка 1 е равна на нула, докато 
в точките 2 и 3 скоростите са еднакви по интензитет. 

б)  Скоростта на топето в точка 2 е равна на нула, докато в 
точките 1 и 3 скоростите са еднакви по интензитет.

в)  Скоростта на топчето в точка 3 е еднаква на нула, 
докато в точките 1 и 2 скоростите са еднакви по 
интензитет.

г)  Скоростта на топчето в точките 1 и 3 е еднаква на нула, 
докато в точка 2 е най-голяма по време на движение.

Закръгли буквата пред верния отговор.

369. Каква е дължината на вълната от фигурата?

x [cm] 0 2 4 6 

а) 2 cm б) 4 cm в) 6 cm г) 7 cm
Закръгли буквата пред точния отговор.
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370. Изказани са някои качества на светлината и звука, но само едно твърдение е вярно.

а) Във въздуха звукът и светлината имат почти еднакви скорости.
б) И звукът и светлината се разширяват чрез вакуум. 
в) И звукът и светлината могат да се отблъскват от препятствие. 
г) И звукът и светлината имат по-големи скорости в плътни среди. 
Закръгли буква пред вярното твърдение.

371. В коя материална среда скоростта на звука е най-голяма? 

а) във въздуха
б) във вода
в) в желязо
г) във вакуум
Закръгли буква пред верния отговор.

372. Светлината се отблъсква от идеално плоско огледало. Падащият и 
отразеният лъч  правят ъгъл от 90.  

Падащият ъгъл на светлината, която пада върху огледалото е ____.

373. Светлината на лазер идва от една материална среда (1) и минава в друга (2). 

Въз основа на снимката може да се заключи следното:
а)  светлината идва от оптично по-плътна и се пречупва в 

оптично по-неплътна среда; 
б)  светлината идва от оптично по-неплътна среда и се 

пречупва в оптично по-плътна среда;
в)  и двете материални среди са със съща оптична плътност.
Закръгли буква пред верния отговор.

374. Изрази изразходваното електричество от 2,5 kWh в kJ. 

а) 2500 kJ
б) 2,5 kJ
в) 9000 kJ 
г) 9 kJ
Закръгли буква пред верния отговор.

90°

1

2
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375. На пътя в населено място се намира пътен знак за ограничаване на скоростта. Ако 
полицейският радар е измерил, че автомобилът се движи със скорост  12,5 m—s   , дали 
водачът на МПС е превишил ограничението? 

Автомобилът се е движил със скорост _______ k—m 
h  .

Дали водачът на МПС е превишил позволената скорост? 

    ДА НЕ

376. На снимката е представена проста електрическа верига. Силата на тока в този случай 
може да се изчисли с помощта на формулата I = U—R .Какъв трябва да бъде обхватът на 
амперметъра, от предложените, за да може да измери силата на тока в 
тази верига?  

а) от 0 до 0,05 A
б) от 0 до 0,1 A
в) от 0 до 0,2 A
г) от 0 до 0,5 A
Закръгли буква пред верния отговор.

377. На снимките са показани два термометъра. Закръгли 
буква пред вярното твърдение.  

а) Термометърът 1 има по-голяма точност.
б) Термометърът 2 има по-голяма точност.
в) И двата термометъра имат еднаква точност.

R = 10 Ω

U = 3 V

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

-20

-10

0

10

20

30

40

         1         2
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378. На снимката е предеставена схема на проста електронна верига. Закръгли буква под 
снимката, на която е представено правилно свързване на измервателните уреди във 
веригата, за да се измерва напрежението на резистора и силата на тока в него.    

379. Два резистора с еднакви съпротивления (R) свързани са като на снимките 1 и 2. 
Какви са показаните връзки?

а) Успоредна връзка на снимка 1, редна на снимка 2.
б) Успоредни са връзките и на двете снимки.
в) Последователна връзка на снимка 1, успоредна на снимка 2.
г) Последователни връзки на двете снимки.
Закръгли буква пред верния отговор.

380. Топка без начална скорост започва да пада на земята от положение 1. Ползвайки 
данните от таблицата определи стойностите на потенциалната и кинетична енергия 
на топката в положенията 1, 2, 3 и 4 и допълни таблицата. Да не се взима предвид 
съпротивление на въздуха.

Попълни празните места в таблицата.

Положение Потенциална енергия
Еp

Кинетична енергия
Ek

1 1800 J
2 600 J
3 600J
4 1800J

V

A

а) б)

в) г)

V

A

R

R

R

R

AV

а)

в)

б)

г)

Слика 1 Слика 2

R R R

R

снимка 1 снимка 2
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381. Ако водата в някой процес се кондензира, това означава че:

а) Преминава от твърдо в течно агрегатно състояние.
б) Преминава от твърдо в газово агрегатно състояние.
в) Преминава от течно в газово агрегатно състояние. 
г) Преминава от течно в твърдо агрегатно състояние.
д) Преминава от газово в течно агрегатно състояние.
е) Преминава от газово в твърдо агрегатно състояние.
Закръгли буква пред верния отговор.

382. Водата в природата може да се намери в три агрегатни състояния. В празните полета в 
таблицата напиши наименованията на адекватните фазови преходи. 

Преход Наименование
лед във вода

вода във водна пара
водна пара във вода

вода в лед
лед във водна пара
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ХИМИЯ

383. За всяко вещество в таблицата със знака + отбележи дали е химически елемент, 
химично съединение или смес. 

Име на 
веществото

Химически 
елемент

Химично 
съединение Смес

Натриев хлорид
кислород
въздух
въглерод(IV)-оксид
шоколад
дестилирана вода

384. Азот (N2) е:

а) хомогенна смес; 
б) хетерогенна смес;
в) просто чисто вещество;
г) сложно чисто вещество.
Закръгли буквата пред верния отговор.

385. Азотът се ползва за консервиране на храни защото:

а) не е разтворим във вода;
б) не е запалим;  
в) не поддържа горене;
г) не е реактивен.
Закръгли буквата пред верния отговор.

386. Допълни изреченията, преценявайки дали става дума за физически или химически 
качества.  

Маслото не се разтваря във вода и това е ________________ качество на маслото. 

Маслото и водата взаимно не реагират, което е тяхно ________________ качество. 
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387. За всяко обозначение в таблицата посочи с + дали то представлява атом, молекула или 
йон. 

Обозначение Атом Молекула Йон
C

Ca2+

Na
N2
O2-

388. Коя химичн а формула представлява молекули с неполярна ковалентна връзка?

а) H2 
б) H2O
в) HCl
г) NaCl
Закръгли буквата пред верния отговор.

389. Уравнението на химична реакция оксидация е:

а) Na2O + H2O → 2NaOH 
б) CaCO3 → CaO + CO2
в) CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
г) CO2 + H2O → H2CO3
Закръгли буквата пред верния отговор.

390. Кое от изброеното е разтвор?  

а) натурален сок от портокал
б) мляко
в) питейна вода
г) супа
Закръгли буквата пред верния отговор.

391. Веществото, което може да се разложи на още по-прости вещества е:

а) хомогенна смес;
б) хетерогенна смес; 
в) химично съединение;
г) химически елемент.
Закръгли буквата пред верния отговор.

392. За загряване на дестилирана вода в епруветка са подготвени следните съдове и 
инструменти:  епруветка, стойка за епруветки, бутилка за дестилирана вода, кибрит, 
спиртна лампа и предпазни  очила. Един от инструментите липсва. Кой е този 
инструмент? 

Липсва _______________________ .
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393. Когато за експеримент трябва да се измери 16,7 cm3 течност, за най-прецизно 
измерване трябва да се ползва: 

а) мензура от 20 cm3;
б) мензура от 10 cm3;
в) пипета от 10 cm3;
г) пипета от 20 cm3.
Закръгли буква пред верния отговор.

394. В следващите изречения задраскай неподходящи думи, така че твърденията за 
процеса на изстискване да бъдат верни.

a)  Сместа смее / не смее да се излее до горната ивица на филтър хартията, която е 
поставена в бункера. 

б)  В процеса на филтриране вместо филтър хартията може / не може да се ползва 
хартия от тетрадка.  

в)  Чрез изстискване могат / не могат да се отделят съставки от течната хомогенна смес.
г)  Изстискването е по-фино / по-грубо отделяне на съставки от сместа от 

декантирането. 

395. Петър е изследвал физичните свойства на непознато вещество. Прехвърлил е три 
капки от веществото в чаша пълна с вода. Капките от непознатото вещество са се 
събрали в по-голямо жълто петно и останали на повърхността на водата. В своята 
тетрадка Петър е записал, че веществото е жълто, в течно агрегатно състояние, и че 
има по-малка плътност от водата. 

Кое качество на неизвестното вещество е могъл да наблюдава  въз основа на този 
експеримент? 
Отговор: _____________________________________________________________

396. В празните полета в таблицата напишете агрегатното състояние на изброените 
елементи при стайна температура и атмосферно налягане.  

Елементи Агрегатно състояние
Въглерод 

Азот 
Сяра 

Калций 
Мед 

397. Желязото се ползва за строене на железопътни мостове. 

Кое свойство с времето намалява качеството на железните мостове?
а) цвят
б) твърдост  
в) корозия
г) еластичност
Закръгли буква пред верния отговор.
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398. Кой от изказаните елементи на стайна температура е твърд, сив и прави базисен 
оксид?

а) йод 
б) хлор
в) въглерод
г) магнезий
Закръгли буква пред верния отговор.

399. Всяка формула от лявата колона свържи с адекватен термин в дясната колона.

Напиши адекватната буква в празното поле. 
1. ____ CaO   а) сол
2. ____ HCl   б) оксид
3. ____ Ca(OH)2   в) киселина
4. ____ CaCО3   г) хидроксид
5. ____ CО2

400. Кой от предложените оксиди се ползва за подготвяне на вар за боядисване на стени?

Закръгли буква пред верния отговор.
а) калциев оксид
б) натриев оксид
в) серен (IV)-оксид 
г) въглерод(IV)-оксид

401. Сярна киселина се ползва:

а) в акумулатори;
б) за правене на сапуни;
в) за боядисване;
г) като гориво;
д) като изкуствен аромат.
Закръгли буква пред верния отговор.

402. В празните полета в таблицата впишете агрегатното състояние на изброените 
съединения при стайна температура и атмосферно налягане. 

Наименование на 
съединението Агрегатно състояние

Натриев хидроксид 
азотна киселина

въглерод(IV)-оксид
Натрий-хлорид  
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403. Никола е изучавал реакцията на разлагане на варовик. Знаел е, че със закаляване 
на варовик се получава йонно съединение калциев оксид. Със закаляване на 100 g 
варовик получил е 56 g бял прах. Въз основа на намалението на масата е заключил, че е 
настанал газ, защото нищо друго не е забелязал.   

В следните изречения задраскай неадекватните думи, за да се получат верни 
твърдения.
а) Калциев оксид на стайна температура и при атмосферно налягане е твърд / газов.
б) Настаналия газ е с неприятна миризма / без миризма. 
в) Настаналия газ е безцветен / бял.

404. За всяко от веществата  определи как влияе върху цвета на лакмусовата хартия.

Напиши на линията адекватна буква. 

1. ____ дестилирана вода
2. ____ азотна киселина
3. ____ калциев хидроксид
4. ____ сярна киселина

а) червена лакмус хартия стане синя
б) синя лакмус хартия стане червена

в)  червена лакмус хартия остава 
червена, а синята остава синя

405. Коста, от учителя по химия, чул че някоя сол на стайна температура е слабо 
разтворима във вода. Искал това да провери чрез експеримент. В епруветка е сложил 
малко сол, сложил е вода и разклатил епруветката. На дъното на епруветката е 
останала утайка.

Какво още е трябвал да направи, за да докаже твърдението на учителя? 

а) Да загрее съдържанието на епруветката и тогава да я разклати. 
б) Да разклати съдържание на епруветката и да изчака до следващия ден.
в) Да добави още вода и да разклати съдържание на епруветката.
г) Да добави алкохол и да разклати съдържание на епруветката.

Закръгли буква пред верния отговор.

406. На бутилката, в която се съхранява натриев хидроксид е знак за внимание, който е 
даден  на картината. Обозначението означава, че трябва да се ползва: 

а) разтопен натриев хидроксид;
б) воден разтвор на натриев хидроксид;
в) защитни ръкавици при употреба на натриев хидроксид;
г) натриев хидроксид като средство за пране.
Закръгли буква пред верния отговор.

407. Коя е формулата на етанова киселина?

а) CH3−COOH
б) CH2=CH2
в) CH3−CH2−OH
г) CH3−CH3
Закръгли буква пред верния отговор.
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408. Закръгли буквата пред наименование на класата органични съединения, които имат 
следните качества:  

– С малък брой въглеродни атоми са маслени течности
– С приятна миризма са
– Разтворими са в неполярни разтворители
– Могат да се получат в реакция между карбоксилни киселини и алкохол 

Всички изброени качества имат:
а) алкохоли;
б) карбоксилни киселини;
в) алдехиди и кетони;
г) естери.

409. Закръгли буквата пред вида съединение, което се ползва като аромат в хранителната 
индустрия.  

а) алкохол;
б) карбоксилни киселини;
в) естери;
г) алдехиди и кетони.

410. Във вода добре се разтваря:

а) слънчогледово масло;
б) глюкоза; 
в) целулоза;
г) свинска мазнина.   
Закръгли буквата пред верния отговор.

411. Свържи храните от лявата колона с биологически важни съединения от дясната 
колона, които са най-застъпени в тях. 

Впиши адекватната буква в празното поле.  

1. ___ картофи
а) мазнини и масла

б) протеини

в) въглехидрати

2. ___ месо
3. ___ майонеза
4. ___ праскова
5. ___ бекон

412. На опаковка на вещество се намира знак за внимание, който е даден на снимката. 
Знакът показва, че веществото:

а) се ползва за хранене на растения, а не се ползва за хранене 
на риби;
б) смее да се изсипва по земята и водни потоци;
в) не смее да се изсипва в съдомиялни, земя и водени потоци.
Закръгли буква пред верния отговор.
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413. Неизвестно вещество на стайна температура и атмосферно налягане е в течно 
агрегатно състояние и разтворимо е във вода. Това качество можем да поясним с това, 
че във веществото има: 

а) йонна връзка;
б) неполярна ковалентна връзка;
в) полярна ковалентна връзка.
Закръгли буква пред верния отговор.

414. Неизвестно вещество се топи на 776°С и разтопеноито вещество провежда 
електрическа енергия. Във веществото е застъпена:

а) неполярна ковалентна връзка;
б) полярна ковалентна връзка; 
в) йонна връзка. 
Закръгли буква пред верния отговор.

415. Реакцията между киселина и база, в която настават вода и сол, се нарича:

а) субституция;
б) неутрализация; 
в) адиция;
г) естерификация.
Закръгли буквата пред верния отговор.

416. Разтворимостта на някое вещество във вода на стайна температура е: R = 204.

Заситен разтвор на това вещество на стайна температура настава със смесването на: 
а) 104 g вещество и 100 g вода;
б) 51 g вещество и 25 g вода;
в) 104 g вещество и 200 g вода;
г) 54 g вещество и 150 g вода.
Закръгли буква пред верния отговор.

417. С вписване на формулата и адекватните коефициенти довърши започнатото уравнение 
на химичната реакция на неутрализация. 

Ca(OH)2   +   __  HCl   →   _______   +   __ H2O

418. Захарта, която ежедневно ползваме за подслаждане най-често наричаме кристална 
захар, а за декорация на сладки наричаме пудра захар. В кой случай най-бързо може да 
се направи разтвор?

а) смесване на 20 g кристална захар и 200 g студена вода
б) смесване на 20 g кристална захар и 200 g топла вода
в) смесване на 20 g пудра захар и 200 g студена вода
г) смесване на 20 g пудра захар и 200 g топла вода
Закръгли буква пред верния отговор.
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419. Когато в 100 g 15% разтвор на захар се добави още 10 g вода процентният  състав на 
получения разтвор е: 

а) по-голям от 15%
б) по-малък от 15%
в) остава 15%
Закръгли буква пред верния отговор.

420. Яна е изследвала качествата на две различни вещества и стигнала до следните 
резултати:

Веществото А е бяло, твърдо вещество, което чрез смесване с вода прави хомогенна 
смес. Веществото Б е жълта течност. Когато се смеси с вода нейните капки излизат на 
повърхността на водата.
Резултатите на Яна напиши в таблицата. 

Агрегатно 
състояние Цвят Разтворимост 

във вода
Вещество А
Вещество Б

421. Изчисли процентното наличие на азота в съединението, чиято формула е N2O5. 

Ar(N) = 14; Ar(O) = 16
Покажи процедурата. 
Процентът на азота в N2O5 е __________ %

422. Изчислете в проценти концентрацията на наситения разтвор на кухненска сол, който 
се получава с разтваряне на 36 грама кухненска сол в 100 грама вода при 25°С.    

Отговор: _________________________________

423. Колко грама вода трябва да се добави в 10 g кухненска сол, за да се получи 20% 
разтвор?

а) 80 g
б) 90 g
в) 40 g  
г) 160 g
Закръгли буква пред верния отговор.

424. На линията до наименованието на веществото напиши неговата формула.

а) магнезий оксид   __________________

б) серен (IV)-оксид  __________________

в) азотна киселина   __________________

г) калциев хидроксид __________________
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425. Напиши уравнението на химичната реакция на анализа на вода.  

______________________________________________

426. Коста изследвал качествата на калциев оксид. В чаша с дестилирана вода добавил две 
капки фенолфталеин и разбъркал. След това добавил с лъжица малко бях прах на 
калциев оксид и разбъркал съдържанието. Съдържанието на чашата се оцветило в 
лилав цвят. Промяна на цвета на фенолфталеина е доказателство, че:

а) калций оксидът е разтворим във вода;  
б) калций оксидът не е разтворим във вода;
в) калций оксидът  химически реагира с вода;
г) калций оксидът не реагира с вода.
Закръгли буква пред верния отговор.

427. Наличието на химична реакция между магнезий и хлороводородна киселина показва:

а) появата на утайка;
б) появата на мехурчета; 
в) освобождаване на светлинна енергия;
г) промяна на цвета.
Закръгли буквата пред верния отговор.

428. Напиши формула на въглеводород и коефициента, който се получава в следващото 
уравнение на изгаряне:   

Отговор: ______________ +     O2 →  4CO2  +  4H2O 

429. Основни субстанции, които правят мускули, коса и нокти са: 

а) витамини;
б) въглехидрати;
в) мазнини;
г) протеини.
Закръгли буквата пред верния отговор.

430. Частици в разтвора на натриев хлорид са:

а) Na, Cl a H2O
б) NaCl a H2O
в) Na+, Cl– a H2O
г) NaCl, H2 a O2
Закръгли буквата пред верния отговор.
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431. Водородът се ползва за заварка на метали,  защото:

а) има малка плътност; 
б) молекулите на водорода са неполярни молекули;
в) е запалим;
г) при изгаряне освобождава голямо количество енергия.
Закръгли буква пред верния отговор.

432. Магнезий хлорид е съединение с висока температура на топене. Това качество на 
магнезий хлорида се пояснява с: 

а) валентността на магнезия и хлора;
б) силно привличане на йон ите на магнезий и хлор; 
в) добра разтворимост във вода;
г) голяма плътност.
Закръгли буква пред верния отговор.

433. Колко електрона има  16 S2- ? 

а)14
б)18
в)16
г) 2
Закръгли буквата пред верния отговор.

434. Субстанциите, които се разтварят във вода имат:  

а) неполярна ковалентна химическа връзка;
б) полярна или неполярна ковалентна химическа връзка;
в) полярна ковалентна или йонна химическа връзка;
г) неполярна ковалентна или йонна химическа връзка.
Закръгли буквата пред верния отговор.

435. В реакцията на осапуняване реагират:  

a) триацилглицерол и натриев хидроксид;
б) етанол и оцетна киселина;
в) глицерол и оцетна киселина;
г) етанол и натриев хидроксид.
Закръгли буква пред верния отговор.

436. Смес на оцетна киселина и вода може да се раздели чрез:

а) отливане;
б) цедене; 
в) кристализация;
г) дестилация.
Закръгли буква пред верния отговор.
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437. Коста тествал качествата на веществата А и Б и своите наблюдения записал в 
таблицата.   

Вещество Разтворимост 
във вода Цвят Агрегатно 

състояние
А разтворима Безцветна течно
Б не разтворима Жълт цвят течно

До какво заключение би могъл да дойде въз основа на изказаните данни?
а) Във веществото А е застъпена йонна връзка.
б) Във веществото Б е застъпена полярна ковалентна връзка.
в) Със смесването на веществата А и Б ще се получи хомогенна смес.
г) Със смесването на веществата А и Б ще се получи хетерогенна смес.
Закръгли буква пред верния отговор.

438. Химична реакция на хлороводородна киселина и натриев хидроксид представена е с 
уравнението:  

HCl  +  NaOH →  NaCl  + H2O

Когато се смеси 80 g  хлороводородна киселина и 80 g натриев хидроксид едно 
вещество не се харчи в цялост.

Кое вещество остава повече и каква е масата на неизхарченото вещество?
Ar(H) = 1; Ar (O) = 16; Ar(Na) = 23; Ar(Cl) = 35,5

Вещество, което е в повече е _________________________________.

Масата на неизхарченото вещество е ________ g.

439. За химическия елемент с атомен номер 12 в нормални условия е характерн:

а) газообразно агрегатно състояние; 
б) че оксидът на този елемент с вода прави киселина; 
в) че има качество на метали;
г) че не провежда топлина и електричество;
д) че с атомите на други елементи се свързва с ковалентна връзка.
Закръгли буквата пред верния отговор.

440. В химична та реакция на калций оксид (CaO) с вода се получава: 

а) киселина;
б) сол; 
в) оксид;
г) база (хидроксид).
Закръгли буква пред верния отговор.
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441. Напиши формулата на оксида, който се получава в започнатото уравнение на 
химичната реакция.

Ca(OH)2  +  __________  →  CaCO3  +  H2O

442. В реакция на киселини с метал се получава сол на метала и отделя се:

а) вода;
б) водород; 
в) кислород;
г) кисел оксид.
Закръгли буква пред верния отговор.

443. Кое от предложените вещества може да реагира с калций хидроксид Ca(OH)2?

а) въглерод(II)-оксид
б) въглерод(IV)-оксид 
в) вода
г) калциев оксид
Закръгли буква пред верния отговор.

444. Във воден разтвор на калиев хлорид  са сложени електроди, с които е свързана 
електрическа верига с електрическа крушка. Крушката свети, защото в разтвора на 
калиевия хлорид се намират:  

а) атоми на калий и хлор;
б) йони на калий и хлор;
в) атоми на калий и молекули на хлор;
г) молекули на калиев хлорид.
Закръгли буквата пред верния отговор.

445. Приключването на реакцията неутрализация може да се забележи с:

а) наблюдаване чрез микроскоп; 
б) промяна на цвета на индикатора;
в) началото на отделяне на газ;
г) появата на интензивна светлост.
Закръгли буквата пред верния отговор.

446. Кое вещество се получава от реакцията на адиция на водород и етен?

a) етан 
б) етин
в) етанол
г) етанал
Закръгли буква пред верния отговор.
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447. В следните изречения задраскай неадекватните думи, за да бъдат верни изказите.

а) Като аромати в хранителната индустрия ползват се  естери / алкани. 
б)  Като гориво в някои автомобили се ползва смес на етилен гликол и вода / пропан и 

бутан.

448. NaOH + CH3COOH → ? + ?

В горе посоченото започнато уравнение на химичната реакция продуктите са:
а) CH3COONa a H2O 
б) CH3COONa a H2
в) Na2CO3 a H2O
г) NaOH a CO2
Закръгли буква пред верния отговор.

449. В следните изречения задраскай неадекватните думи, за да бъдат верни твърденията.

а) Пептидна връзка става между амино и хидроксилна / карбоксилна група.  
б) Триацилглицеролите са естери на мастни киселини и алкохола етанол / глицерол.
в)  Чрез хидролиза на прости въглехидрати могат да се разложат монозахариди / 

полизахариди.

450. Със знака + в таблицата отбележи продуктите на хидролизата на съединенията от 
първата колона. 

Продукти на хидролиза
Вид съединение Аминокиселини Мастни киселини Монозахариди

триацилглицероли
въглехидрати

протеини
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ОТГОВОРИ
Биология

 1. 1. б) 
2. г) 
3. а) 
4. ж) 
5. д) 

 2. г) мая

 3. б) женски полов орган

 4. б) три царства

 5. в) пъпки

 6. б) наследствен материал

 7. в) органели 

 8. 1.  б); 2.  г); 3.  а) 

 9. в) мускулна

 10. б) дишане

 11. г) дишане 

 12.  могат да дишат 

 13. а) Да, твърдението е вярно във всички случаи.

 14. амеба 1, глухарче 2, бактерия 1, бухал 2

 15. г) съдържат ДНК

 16. а) наследствените особености

 17.  а) наследство

 18. 

боядисана косa –
добра кондиция –
цвят на очите +
броят на пръстите +
белег –

 19. а) зигота

 20. б) еволюция

 21. б) фосилни остатъци

 22. a) естествен подбор

 23. в) всички организми в едно езеро

 24. в) абиотични фактори
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 25. 1.  г)
2.  а) 
3.  в) 

 26. б) листопадни гори 

 27. 1 – 4 – 6 – 5 – 2 – 3 

 28. а) дъб

 29. в) рециклиране на кена. 

 30. фреон или CFC 

 31. в) акари

 32. б) увеличение количество витамини

 33. б) ваксинират

 34. б) За да не инфектират други хора.

 35. в) правиш лесни упражнения

 36. а) сезонни плодове и зеленчуци с доста месо

 37. в) дизентерия

 38. б) Дава принос в лекуването на кожни заболявания.

 39. в) гонорея 

 40. г) полови жлези

 41. в) негативно влияе върху менталното и физическо здраве
 42. 

Само млад човек може да стане наркоман. –
Хероинът бързо създава зависимост. +
Цигарите създават психическа зависимост. +
Зависимостта лесно и бързо се лекува. –
Алкохолизмът не е болест на зависимост. –

 43. в) сексуален контакт
 44. 

Кухненска сол мостра 
домашен прах

Кристали 
захар капка вода земя

+ + +

 45. в) хетеротрофи

 46. г) косъм

 47. б) оставане в тинята

 48. б) еритроцити
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 49. 

Ћелија Ткиво Орган
Срце +

Неурон +
Плућа   +

Хрскавица +

 50. в) нос 

 51. б) клетъчно дишане

 52. г) хлоропласти 

 53. г) захар

 54. в) хомеостаза

 55. а) циркулаторни и респираторни
 56. 

Среден мозък Малък мозък Панкреас Надбъбречна жлеза 
+ +

 57. а) имат само един родител 

 58. Б – А – Г – В – Д

 59. наследяват гени от родителите си.

 60. б) Растенията ще са напълно идентични, защото имат едни и същи гени.

 61. Точан отговор: еволюция /еволюционни механизми/ приспособяване към условията 
на живот 
Частично правилен отговор: мутации/промяна в гените

 62. в) големи зъби

 63. г) биотичен фактор

 64. в) екосистема

 65. в) производител – потребител – разлагащ

 66. г) въглерод

 67. а) тундри

 68. 2 – тундра
4 – степа
1 – тропически гори

 69. г) хриле 

 70. б) качество на подземни води 

 71. г) зоологическите градини

 72. 1. г); 2. а) ; 3. в) 
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 73. г) пресни плодове и зеленчуци

 74. а) бактерии

 75. в) щитовидната жлеза
 76. 

Енергийните напитки са заместител на хранене. Н
Енергийните напитки влияят неблагоприятно на 
функционирането на сърцето. Т

Енергийните напитки съдържат големи количества кофеин. Т
Употреба енергетских пића се препоручује за боље учење. Н
Енергийни напитки, понижават  нивото на кръвната захар. Н

 77. а) семето на фасула

 78. в) Варовикът  принадлежи на неживата природа, въпреки, че има произход от живи 
същества .

 79. г) имат стъбло и листове

 80. 1.  г); 2.  а); 3.  б)

 81. а) намаляване на дължината на деня

 82. г) поленово ядро

 83. Г → Е → Ж → А → Б → Д → З → В → И

 84. б) броят на протекторите на яйцеклетката

 85. б) нервната и ендокринната
 86. 

Гола кожа, без заштитна структура +
Диша чрез дробовете и частично  през кожата
Развити полови жлези, разделени полове
Способност за  активно плаване +
Симетрия на тялото от двете страни +

 87. А → В → Б → Д → Г 

 88. а);  г);  д)

 89. б) на лигавицата на стомаха

 90. В

 91. в) Могат да се делят мейотично.

 92. в) анафаза

 93. в) Различни видове с едни и същи качества .

 94. б) Ще преовладават растения със светъл цвят.
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 95. изкуствена селекция, изкуствен подбор, кръстосване, кръстосване на животни с 
искани качества 

 96. В
 97.            Г

       В     Е
   Б             Д
           А          

 98. г) с процеса на фотосинтеза

 99. 0,1

 100. г) тропическа дъждовна гора
 101. 

Съединения Увеличението на 
парниковия ефект Киселинен дъжд Разрушаване  на 

озоновия слой
въглероден  (IV) 

оксид +

фреон +
оксиди на сяра и 

азот +

 102. б) сложат филтъри на  фабричните комини
 103. 

потреблението на изкопаеми горива +
количествата на нефт –
производството на храна +
количеството на чиста вода за пиене –
количеството на вода за пиене +

 104. 

Г Инфекция на кожата между пръстите на 
стъпалото (атлетическо стъпало)

/ Ларви в пашкули в мускулите на бедрата (трихинелоза)

А Инфекция на нервната система, която 
обикновено завършва със смърт (бяс)

В Треска с висока температура и обилно изпотяване (малария)

Б Промени в белите дробове, кашлица с малки 
количества кръв (туберкулоза)

 105. а) с антибиотици под наблюдението на лекар

 106. б) активиране на тънкото черво (перисталтиката)



Сборник задачи по биология, география, история, физика и химия за изпита след завършено основно образование за учебната 2014/2015 година

116

 107. а) рахит

 108. в) младеж, който упорито отказва да яде

 109. а) късогледство;
 110. 

Засилена работа на симпатикуса +
Правилен  ритъм на ударите на сърцето
Намалено кръвно налягане
Ускорено дишане +
Разширени зеници +

 111. б) по-голяма чувствителност към заболявания

 112. а) създаване на бактерии, устойчиви на този вид антибиотик
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География

 113. компас, бусола

 114. 1. Т; 2. Н; 3. Т; 4. Т

 115. в) към карти с малък размер

 116. атлас или географски атлас

 117. 1. Южна Америка
2. Африка

 118. 1. мина    2. езеро    3. пещера

 119. 1.низини, или равнини, или релеф с надморкса височина до 200м.
2. планини, или планински предели, или релеф с надморкса височина над 200м.

 120. а) допълнителни елементи на картата

 121. 1. г)   2. в)   3. а)   4. б)

 122. в) Слънце

 123. Земя

 124. г) Движение на Земята около Слънцето.

 125. г) 23 септември

 126. ротацията

 127. в) сплескана към полюсите

 128. 2. а)
4. б)
3. в)

 129. в) низина

 130. в) ирвасите

 131. Според активността, вулканите  могат да бъдат активни/живи и угаснали/неактивни 
(Начина на подреждането на отговора не е важен.)

 132. демография

 133. прираст на населението

 134. в) славянската група народи

 135. б) делта на Ганг и Брамапутра

 136. 1. в); 2. г); 3. а)

 137. в) индустрията

 138. г) земеделие и скотовъдство

 139. г) вода

 140. б) хранително-вкусовата промишленост
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 141. 1. Т
2. Т
3. Н
4. Н

 142. в) Копаоник  и  г) Фрушка гора

 143. г)  Рътан

 144. 1. отрицателен,  2. положителен

 145. б) Долни Милановац

 146. 1) към басейна на Черно  море/ черноморския басейн; 2) към басейна на  Егйско море/
егейския басейн; 3) към басейн на Адриатическо море /адриатическия басейн (Начин 
на подреждането на отговорите не е важен.)

 147. г) Велика Морава

 148. г) Сръбска Църня, Ватин и Кладово

 149. Фрушка гора

 150. 1. Арктик
2. Антарктик

 151. б) Германо-Полската низина;

 152. в) Аборигени

 153. в) Африка и Европа

 154. в) на Арктичния архипелаг

 155. в) атлантически (океански) климат

 156. б) Черно море, Мраморно море и Егейско море

 157. 1. Т; 2. Н; 3. Т; 4. Т

 158. 1. на север или N
2. на запад или W

 159. 1. на изток/югоиз ток 
2. Атлантическия океан

 160. 1. 20° сгш или 20˚ N, 40° згд или 40° W
2. 60° югш или 60° S, 110° игд или 110° E

 161.  
0˚30˚60˚90˚120˚150˚180˚ 30˚ 60˚ 90˚ 120˚ 150˚ 180˚

0˚

0˚

30˚

30˚

60˚

90˚

60˚

0˚

30˚

30˚

60˚

90˚

60˚

30˚60˚90˚120˚150˚180˚ 30˚ 60˚ 90˚ 120˚ 150˚ 180˚

A
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 162. 1 август
2 юли

 163. 1. релеф
2. метод на изохипси

 164. б) линии
 165. 

ИНДИЯ

КИТАЙ

 166. а) ротация и революция около своята планета и около Слънцето

 167. 1. г); 2. в); 3. а); 4. б)

 168. в) 365 дни и 6 часа

 169. 1. вълни
2. морски течения
3. приливи и отливи (словоредът на точните  отговори е без значение).

 170. 1. хипоцентър
2. епицентър

 171. 1. г); 2. а); 3. в)

 172. 1. Т; 2. Т; 3. Н; 4. Т

 173. 1. миграция
2. емиграция
3. имиграция

 174. 4. а)   
1.  б)  
2. в)   

 175. УНИЦЕФ/UNICEF/United Nations International Children’s  Fund

 176. Червен кръст/Червен полумесец/УНИЦЕФ/ООН/ЮНЕСКО/ФАО/ или посочете някоя 
друга международна организация (Да се напишат кои то и да било два точни отговора, 
редът не е важен.)

 177. 1. планински връх, или връх Стара планина
2. планина    Белград
3. планина    западната

 178. 1. д) 
2. г)
3. а)

 179. 4. а)
1. б) 
3. в) 
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 180. 1. в); 2. б); 3. а); 4. д)

 181. 1. Северен умерен топлинен пояс. 
2.  Северна тропична окръжност (Тропик на рака) и Северна полярна окръжност 

(словоредът не е важен)

 182. поради сблъсъка  на литосферните  плочи (изместване на литосферните  плочи) 

 183. б) 510.000.000 km²

 184. в) в събота, 19 септември

 185. 1. В миналото са били част от Пангея (Гондвана).
2. В миналото са били част от  един континент.
3. В миналото са били част от една  суша.
4. Имат  еднакви или сходни  климатични  особености.
(да се напише  било кой от  посочените отговори)

 186. 1. Защото е застъпен екваториален климат.
2. Поради високите  температури и големите  изпарения.
3. Защото е застъпен влажен тропически климат.
4. В тези предели  има най-силно затопляне  и изпаряване.
(да се напише  било кой от  посочените отговори)

 187. б) според надморската височина и географската  ширина

 188. 1. Т; 2. H; 3. Н; 4. Т

 189. в) поради развита машинна и химическа промишленост

 190. б) пустинен климат

 191. поради съществуването на мини за цветни метали в околността

 192. 1. г); 2. в); 3.а); 4. б)

 193. 1. Т; 2. Н; 3. Н; 4. Т

 194. б) намалява силата на западния  вятър, който носи валежи от Аталантическия океан

 195. 1. г); 2. д); 3. а); 4. в); 5. б)

 196. в) малък спад в речното корито, голямо количество вода и речен нанос

 197. поради изграждането/прокарването на канал  Рейн-Майн-Дунав

 198. б) източните ветрове и Арктика

 199. 1. в); 2. г); 3 д); 4 а)

 200. в) студени морски течения

 201. г) изграждане на Суецкия канал

 202. Повърхността на Аралско море бързо намалява. Водата от негови те притоци Амударя 
и Сърдаря се използва за напояване на обработваемата почва, водоснабдяване на 
населението и промишлени обекти в Казахстан и Узбекистан. (Редът на написването 
на верните отговори, не е важен.)
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История

 203. 1. Период от 100 години нарича се век. (Да се признае и столетие)
2. Период от 1000 години нарича се милениум. 

 204. 1.стари век; 2. среден век; 3. нови век
 205. 1. Периодът  преди появата на писмото е периода на праисторията. 

2. След появата на писмото започва периода на  историята.
 206. в) 1918 година
 207. б) новият век
 208. 1. а) 

2. б) 
3. в) 

 209. а) консерватизъм
 210. 3. обрат

2. учреждение
1. самоуправление

 211. в) върховен закон в държавата
 212. в) реформация
 213. в) с бомбардирането на Белград
 214. в) по време на Милан Обренович
 215. г) Централните сили и силите на Антантата 
 216. в) имената на нацистките концлагери през Втората световна война
 217. в) Германия, Италия, Япония
 218. в) голямата депресия
 219. б) гражданската революция
 220. в) Шумери
 221. а) от юг и югоизток на север
 222. Австроунгария
 223. б) на Солунския фронт
 224. б) В Нормандия
 225. 1. б) началото на стария век

2. а) настъпването на средновековието
3. г) индустриалната революция

 226. б) Сърбия получава независимост
 227. в) Началото на Първото сръбско въстание
 228. г) военният преврат на 27 март 1941 година
 229. б) Възхвала на водача и засилване на неговата  власт.
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 230. а)
 231. б) Ясеновац
 232. г) грамота
 233. Вандалте
 234. в) Крушевачката нахия
 235. които и да било три страни от списъка: Испания, Франция, Ирландия, Австрия, Полша
 236. в) Западната и Средната
 237. Африка, Азия и Европа
 238. от Австроунгария
 239. а) ТОЧНО  б) НЕТОЧНО  в) НЕТОЧНО   г) НЕТОЧНО
 240. В броя на танкове, оръдия и минохвъргачки и самолети 
 241. б) 1400–1420 година 
 242. а) 4%   б) в Италия
 243. a)
 244. а) Двата източника говорят за създаването на сръбската църква през 

Средновековието.
 245. в) Доситей Обрадович
 246. б) 1941–1945 година
 247. б) фашизмът
 248. Антанта
 249. г) на Солунския фронт
 250. 1. в);  2. а);  3. б) 
 251. 1. б); 2. а); 3. в)
 252. б) борбата за освобождение на останалите части на Балканите от османската власт 
 253. б) Османско царство и Римскотo царство
 254. а) капитулацията на Германия и края на Втората световна война в Европа
 255. в) борба за опазване на мира и сигурността в света
 256. олимпиада или олимпийски игри
 257. б) Белград
 258. а) под византийско  културно влияние
 259. а) Кръстоносците завладяват Цариград.
 260. в) въведена е диктатура
 261. б) Декларация за независимостта на САЩ
 262. Христофор Колумб
 263. в) в Индия
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 264. в) Майски преврат
 265. в) Това  е символ на фашист ката  власт.
 266. в) среща на лидерите на страните от антифашистката коалиция по време на Втората 

световна война
 267. Германия,  или Втория райх
 268. среден век
 269. а)
 270. в)
 271. б) Пристраст но, защото стихотворението е създадено с пропагандни цели като 

възхвала на  на Тито и ЮКП.
 272. а) VI век , б) XIX век , в) XVIII век, г) XX век, д) IV век преди н. е.
 273. а) Появата на исляма VII век; б) Реформацията на Католическата църква  XVI век;

в) Холокауст XX век; г) Появата на либерализма XIX век
 274. в) Австро-Унгария и Сърбия
 275. в) Ричард Лъвското сърце и Фредерик Барбароса
 276. Крал Петър I Караджорджевич
 277. б) Гърция, Франция, Великобритания и Италия
 278. в) НАТО пакт
 279. в) човешките права
 280. б) масово участие на сърбите в Битката при Виена
 281. б) за да изхвърли Турция от войната и да установи пряка връзка с Русия;
 282. а) страха от възстановяването на Австроунгария
 283. г) първото Голямо сръбско преселение под водачеството на патриарх Арсeний III 

Черноевич
 284. а) акт, който е настанал по време когато събитието е станало
 285. г) Мемоарите на протопрезвитеря Матея Ненадович
 286. б)
 287. б) Първата световна война
 288. в) По този начин още веднъж обвиняват сърбите за избухването на Първата световна 

война и отмъщават за поражението в тази война.
 289. в)
 290. карта 1: Официалното название на държавата: Кралство Югославия. Картата показва нейната 

разпределеност на бановини.
карта 2: Официалното название на държавата:   Социалистичка Федеративна Република 
Югославија/СФРЮ/ФНРЮ. Картата показва нейната  разпеделеност   на републики.

 291. а) Двата източника говорят за държавното устройство.

 292. г) неговите предрасъдъци за Индианците
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Физика

 293. в) гравитационната сила

 294. б) силата на триенето

 295. в) противоположно наелектризирани тела се привличат. Това е представено на фиг. в.

 296. 

 297. в) Законa на скачени съдове

 298. б, г

 299. б) неговата скорост не се променя

 300. v = 200 m—s   

 301. а) за 8 минути

 302. д) зазъбен графитен молив от двата края

 303. в) постоянен магнит 

 304. 0,13 А

 305. Стойността на най-малката графа е 2 ml, а обема на течноста е 84 ml.

 306. а)  За измерване на дължината на изминалия път ще ползваме уред от снимката 
обозначен с номер 4.

б) За измерване на времето ще ползваме уред от снимката обозначен с номер 1.

 307. 1) г; 2) д; 3) б

 308. в) обем на течността

 309. °C (Целзиеви градуси); mm (милиметра); h (часа)

 310. в) келвин

 311. б), д)

 312. в)

 313. 2

 314. 4,5 kg

 315. в) 3,5 cm

 316. в) мед, платина и желязо 

 317. б) Плочата видимо ще се загрее.

 318. в) еластичната сила
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 319. Кашонът има тенденция да остане в състояние на мируване./Гледано от камиона, 
кашонът е тръгнал назад.

 320. Кашонът има тенденция да остане в състояние на мируване./Гледано от камиона, 
кашонът е тръгнал назад.

 321. в) фиг. 3

 322. Гравитационната сила ще се намали, защото ще се намали масата на подводницата 
заради изхвърления товар. Подемната сила ще си остане съща, защото обема на 
подводницата не се мени.

 323. б) По-голяма маса има кашонът с номер 2.

 324. а) Камъкът се движи ускорено праволинейно.

 325. Най-голяма плътност има второто тяло.

 326. а) кубчето лед ще потъне.

 327. в) по-малко от налягането в съд номер 1 защото е по-малка височина на течността в 
съд 2.

 328. 

Време [s] 0 2 4 6
Скорост [m/s] 1 2 3 4

 329. в) дължина на част от траекторията, която тялото измине за определено време

 330. в) силата на тласъка

 331. г) от положение 1 до положение 3 и назад до положение 1
е) от положение 3 до положение 1 и назад до положение 3

 332. 

Име на физичната 
величина Име на единицата Обозначение на 

единицата
Сила Нютон N

Налягане Паскал Pa
Напрежение на ел. енергия Волт V

Съпротивление на 
резистора ом Ω

Мощност на ел. енергия ват W

 333. 

Име на физичната 
величина Име на единица Обозначение на единица

Работа Джаул J
Мощност Ват W
Енергия Джаул J

Количество топлина Джаул J
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 334. в) маса на тялото

 335. в) обем

 336. б) 0,1 A

 337. 20 m < 30 m < 50 m < 60 m

 338. б) Трябва да се изчисли средна стойност на измерените стойности.

 339. в) вода, в която е разтворена кухненска сол

 340. 1. проводник
2. прекъсвач
3. източник (на напрежение)
4. резистор 

 341. 1,5 V

 342. Електричното съпротивление на резистора е 8 Ω.

 343. Амперметърът ще покаже сила на тока от 0,5 А.

 344. в) винаги се увеличава

 345. Печката консумира 10 kWh (или 10 киловатчаса или 36.000.000 Ј или 36 MJ или 36 
милиона джаула или 36 мегаджаула)

 346. а) по-големият камък, защото има по-голяма маса

 347. а) маса на тялото и б) скорост на тялото

 348. г) Електричната енергия се преобразува в механична.

 349. 1. а); 2. б)

 350. в) И двата крана извършват същата работа, а по-голяма мощност има първият кран.

 351. г) водна пара

 352. Снимка Б
Защото през лятото е по-висока температурата на въздуха, поради което кабелите 
повече се разтягат.

 353. б) повишава 25пъти

 354. б) повиши 3 пъти

 355. г) същи посоки, но различен курс.

 356. в) На прозореца влияе хоризонтална сила от 10 N на вятъра, който духа от юг.

 357. г) графикa 4

 358. Тялото е било в покой от t = 30 до t = 40 секунди.

 359. 1. в); 2. г); 3. а) 

 360. б) По-възрастният брат трябва да седне два пъти по-близо до опората.

 361. г) гравитационна сила (или тегло на тялото, сила на тежестта, гравитация) и сила на 
еластичността (сила на еластичността на пружината)
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 362.  а) втората сила е с посока надоле и с интензитет от 30 N.

 363.  б) силата не се мени, а допирната площ ще се намали; 

 364. в) Налягането в крана в къща номер 2 е най-ниско.

 365. Изминалия път на автомобила е 50 m.

 366. 40 m.

 367. б) с намаляване дължина на нишката

 368. г) Скоростта на топчето в точките 1 и 3 е еднаква на нула, докато в точка 2 е най-
голяма по време на движение.

 369. б) 4 cm

 370. в) И звукът и светлината могат да се отблъскват от препятствие.

 371. в) в желязо

 372. Падащият ъгъл на светлината, която пада върху огледалото е 45.

 373. б) светлината идва от оптично по-неплътна среда и се пречупва в оптично по-плътна 
среда

 374. в) 9000 kJ

 375. Автомобилът се е движил със скорост  45 k—m 
h  . 

НЕ.

 376. г) от 0 до 0,5 А

 377. б) Термометърът 2 има по-голяма точност.

 378. б)

 379. г) Последователни връзки на двете снимки.
 380. 

Положение Потенциална енергия  Еp Кинетична енергия  Ek
1 1800 J 0 Ј
2 1200 Ј 600 J
3 600J 1200 Ј
4 0 Ј 1800J

 381. д) Преминава от газово в течно агрегатно състояние.
 382. 

Преход Наименование
лед във вода топене

вода във водна пара изпаряване
водна пара във вода кондензация

вода в лед замразяване
лед във водна пара сублимация 
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Химия

 383. 

Име на веществото Химически елемент Химичн о съединение Смес
Натриев хлорид +
кислород +
въздух +
въглерод(IV)-оксид +
шоколад +
дестилирана вода +

 384. в) просто чисто вещетво

 385. г) не е реактивен

 386. физическо
химическо

 387.  
Обозначение Атом Молекула Йон

C +
Ca2+ +
Na +
N2 +
O2- +

 388. а) H2

 389. в) CH4+ 2O2 → CO2 + 2H2O

 390. в) питейна вода 

 391. г) химически  елемент

 392. Липсва (дървена) щипка.

 393. г) пипета от  20 cm3

 394. a)  Сместа смее / не смее да се излее до горната ивица на филтър хартията, която е 
поставена в бункера. 

б)  В процеса на филтриране вместо филтър хартията може / не може да се ползва 
хартия от тетрадка.  

в) Чрез изстискване могат / не могат да се отделят съставки от течната хомогенна 
смес.
г)  Изстискването е по-фино / по-грубо отделяне на съставки от сместа от 

декантирането.

 395. Веществото не се разтваря във вода.
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 396.  
Елементи Агрегатно състояние
Въглерод твърдо

Азот газообразно
Сяра твърдо

Калций твърдо
Мед твърдо

 397. в) корозия

 398. г) магнезий

 399. 1. б); 2. в); 3. г); 4. а); 5. б)

 400. а) калциев оксид

 401. а) в акумулатори

 402.  
Наименование на съединението Агрегатно състояние

Натриев хидроксид Твърдо 
азотна киселина течно

въглерод(IV)-оксид газообразно
Натрий-хлорид  Твърдо 

 403. а) Калциев оксид на стайна температура и при атмосферно налягане е твърд / газов.
б) Настаналия газ е с неприятна миризма / без миризма. 
в) Настаналия газ е безцветен / бял.

 404. 1.в); 2.б); 3. а); 4. б)

 405. в) Да добави още вода и да разклати съдържание на епруветката.

 406. в) защитни ръкавици при употреба на натриев хидроксид;

 407. а) CH3−COOH

 408. г) естери.

 409. в) естери;

 410. б) глюкоза; 

 411. 1. в)
2. б)
3. а)
4. в)
5. а)

 412. в) не смее да се и зсипва в съдомиялни, земя и водени потоци.

 413. в) полярна ковалентна връзка.

 414. в) йонна връзка
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 415. б) неутрализация

 416. б) 51 g вещество и 25 g вода

 417. Ca(OH)2   +  2 HCl   →   CaCl2   +   2 H2O

 418. г) смесване на 20 g пудра захар и 200 g топла вода

 419. б) по-малък от 15%
 420. 

Агрегатно състояние Цвят Разтворимост във вода
Вещество А твърдо бял Разтворима във вода
Вещество А течно жълт Не е разтворима във вода

 421. Процентът на азота в N2O5 е 25,9%.

 422.  26,47% 
(100+36)g : 36g = 100% : х         или        ω=100% ∙ ms/mr = 100% ∙ 36g/(100+36)g

 423. в) 40 g

 424. а) магнезий оксид  MgO
б) серен (IV)-оксид  SO2
в) азотна киселина  HNO3
г) калциев хидроксид Ca(OH)2

 425. 2H2O → 2H2 + О2

 426. в) калций оксидът химически реагира с вода

 427. б) появата на мехурчета

 428. C4H8  +  6O2 → 4CO2  +  4H2O

 429. г) протеини

 430.  в) Na+, Cl- и H2O

 431. г) при изгаряне освобождава голямо количество енергия

 432. б) силно привличане на йоните на магнезий и хлор

 433. б)18

 434. в) полярна ковалентна или йонна химическа връзка

 435. а) триацилглицерол и натриев хидроксид

 436. г) дестилация

 437. г) Със смесването на веществата А и Б ще се получи хетерогенна смес.
Веществото, която е в повече е хлороводородна киселина.

 438. Масата на неизхарченото вещество е 7 g.

 439. в) че има качество на метали

 440. г) база (хидроксид)

 441. Ca(OH)2  +  CO2  →  CaCO3  +  H2O
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 442. б) водород

 443. б) въглерод(IV)-оксид

 444. б) йони на калий и хлор;

 445. б) промяна на цвета на индикатора

 446. а) етан

 447. а) Като аромати в хранителната индустрия ползват се  естери / алкани.
б) Като гориво в някои автомобили се ползва смес на етилен гликол и вода / пропан и 
бутан.

 448. а) CH3COONa и H2O

 449. а) Пептидна връзка става между амино и хидроксилна / карбоксилна група.  
б) Триацилглицеролите са естери на мастни киселини и алкохола етанол / глицерол.
в) Чрез хидролиза на прости въглехидрати могат да се разложат монозахариди / полиз 
ахариди.

 450. 

Продукти на хидролиза
Вид съединение Аминокиселини Мастни киселини Монозахариди

триацилглицероли +
въглехидрати +

протеини +
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 Списък образователни стандарти, 
които се изпитват със задачите на 

финалния изпит
БИОЛОГИЯ

БИ.1.1.1. умее да изброи основните характеристики на живия свят
БИ.1.1.2. различава жива и нежива природа в непосредствената среда и в типични случаи
БИ.1.1.3. разпознава основните прилики и разлики във вида и поведението на растенията и животните 
БИ.1.1.4. знае да изброи имената на петте царства и познава характерните им представители 
БИ.1.1.5. знае, че съществуват просторни и времеви промени при живите същества и знае основните факти за това 
БИ.1.2.1. знае, че най-малките организми са изградени от една клетка, в която се случват всички характерни жизнени 

процеси и знае основните характеристики на изграждането на тези клетки 
БИ.1.2.2. знае, че клетката е най-малката строителна единица на всички многоклетъчни организми, в чиито отдели се 

реализират различни процеси, и знае основните характеристики на строежа на тези клетки.
БИ.1.2.3. знае основните характеристики на строеж на растенията, животните и човека и основните функции, които се 

осъществяват на нивото на организъм. 
БИ.1.2.4. познава основната организация на органите, в които се осъществяват различни жизнени процеси 
БИ.1.2.5. разбира, че за живот е необходима енергия, която организмите осъществяват чрез хранене 
БИ.1.2.6. разбира, че отделни процеси са общи за всички живи същества (дишане, раздразненост, движение, ръст, 

развитие, размножаване) 
БИ.1.2.7. знае, че организмите функционират като независими цялости в постоянно взаимодействие с околната среда. 
БИ.1.3.1. разбира, че единица от един вид дава потомци от същия вид  
БИ.1.3.2. знае основните термини за процесите на размножаване 
БИ.1.3.3. знае, че всяка клетка в организма съдържа генетичен материал 
БИ.1.3.4. знае и термина и основната роля на хромозомите 
БИ.1.3.5. знае основните принципи на наследството
БИ.1.3.6. знае как действат гените, и че придобитите качества не се наследяват 
БИ.1.3.7. знае, че от зигота настава организъм, и че този процес се нарича развитие 
БИ.1.3.8. знае основните научни факти за еволюция на живота на Земята.
БИ.1.3.9. знае, че животът на Земята има общо потекло, с чиято история можем да се запознаем въз основа на фосилни 

записи 
БИ.1.3.10. знае, че природният подбор е основен механизъм за адаптация на организми
БИ.1.4.1. разпознава основните екологични термини (околна среда, становище – биотоп, жизнена общност – биоценоза, 

популация, екологична ниша, екосистема, биом, биосфера) и знае най-общите факти за тях 
БИ.1.4.2. разпознава влияние на отделни абиотични и биотични фактори върху организмите и популацията 
БИ.1.4.3. умее по зададен пример да определи материални и енергийни токове в екосистемата, членове на хранителната 

верига и насоки на движение на най-важните субстанции (вода, въглерод, азот).
БИ.1.4.4. разпознава житейски условия, които владеят в характерни екосистеми на Сърбия и най-важните 

представители на видове, които ги населяват 
БИ.1.4.5. разпознава основни последствия от развитие на човечеството върху природата (влияние на киселинни 

дъждове, озонови дупки, усилване на парниковия ефект, глобални климатични промени) и най-важни видове 
на замърсители на вода, въздух, почва

БИ.1.4.6. разбира влиянието на човека върху биологичната различност (заличаване на видовете, сечене на гори, 
интензивно селско стопанство, отпадъци) 

БИ.1.4.7. разпознава основните процеси, които са важни за защита и опазване на околната среда (рециклиране, 
компост) и за защита на биоразнообразие (национални паркове, природни резервати)  

БИ.1.4.8. знае какво може лично да се предприеме в защита на своето пряко жизнено обкръжение
БИ.1.5.1. знае основните мерки за поддържане на лична хигиена и хигиена на околната среда и разбира защо е важно да 

ги спазва 
БИ.1.5.2. разбира значението от прилагането на хигиенични навици в храненето и специално значението от термична 

обработка на храната 
БИ.1.5.3. разбира значението за поддържане на хигиена при домашни любимци, домашни и диви животни и правилно 

поведение с тях 
БИ.1.5.4. разбира защо е важно да се придържа към официалните упътвания, които касаят инфекциозните заболявания 

(епидемии и пандемии) 
БИ.1.5.5. разпознава основни знаци на смущение на функции на отделни органи и основни симптоми на инфекции и 

различава състояние, в което може сам да се намеси от състоянието, когато трябва да се обърне към лекар
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БИ.1.5.6. разбира предимства и недостатъци в употребата на суплементите в храненето (консерванти и неконтролирана 
употреба на витамини, антиоксиданти, минерали и др.), както и опасностите, които могат да се случат при 
неуравновесено хранено (редукционни диети, прекомерно вземане на храна и др.) и разпознава основните 
принципи на правилна комбинация на хранителни продукти 

БИ.1.5.7. разбира, че замърсяването на околната среда (вода, въздух, площ, шум и др.) и някои природни явления (УВ 
излъчване) негативно влияят върху здравето на човека 

БИ.1.5.8. знае и разбира какво значение за здравето имат умерени физически дейности и уважаване на биологични 
темпове (сън, почивки) 

БИ.1.5.9. разбира, че съществуват полови заболявания, разпознава мерки за превенция и възможни пътища на 
инфекции, както и техните негативни последствия върху здравето

БИ.1.5.10. знае, че съществуват природни промени в поведението, които настават като последица на физиологически 
промени (пубертет, менопауза), знае че в юношеския период могат да се явяват психологически развойни 
проблеми (нарушения в храненето, нарушение в поведението, нарушения в съня и др.) 

БИ.1.5.11. разбира отговорността и опасността от преждевременно влизане в сексуални отношения и разбира защо 
абортът през развойния период има негативни последици върху физическото и менталното здраве 

БИ.1.5.12. знае, че болестите на зависимост (прекалена употреба на тютюн, алкохол, наркотици) негативно влияе върху 
общото качество на живот и знае към кого може да се обърне за помощ (институции и експерти) 

БИ.1.5.13. знае как трябва да се отнася към лице, което боледува от болести на зависимост или е СПИН позитивно 
БИ.2.1.1. прилага критерии за различаване на живо от неживо на характерни биологически материали (препарати, 

експерименти) 
БИ.2.1.2. разпознава и ползва критерии за различаване на растения и животни и ги прилага в типични случаи 
БИ.2.1.3. разпознава критерии, по които империите взаимно се различават въз основа на техните качества до нивото на 

кола/класа
БИ.2.1.4. умее да обясни връзката между промените в пространствено и времево обкръжение и промени, които се 

случват при живи същества в обстоятелства, когато е активен по-малък брой фактори върху типови общности 
на живи същества или организми 

БИ.2.2.1. разбира, че съществуват определени разлики в строежа на клетките в зависимост от функцията, която 
извършват в многоклетъчните организми (разлики между растителна и животинска клетка, между костна и 
мускулна клетка и др.) 

БИ.2.2.2. знае и съпоставя сходства и разлики между ниво организация на единицата: знае, че клетките, които 
извършват съща функция се групират и формират тъкани, тъканите със съща функция правят органи, а 
органи със съща функция правят системи на органи 

БИ.2.2.3. знае характеристики и основни функции на външен строеж на растения, животни и човек
БИ.2.2.4. разбира, че за живот е необходима енергия, която се произвежда, складира и отдава в специфични процеси в 

клетката, и че това се казва метаболизъм 
БИ.2.2.5. разбира, че растителните клетки, благодарение на специфичния строеж могат да свързват енергия и създават 

(синтезират) сложни (хранителни) материи
БИ.2.2.6. разбира, че в растителната и животинската клетка сложните материи могат да се разграждат, при което се 

освобождава енергия в процеса, който се нарича дишане 
БИ.2.2.7. познава термина хомеостаза и знае да поясни какво означава 
БИ.2.2.8. знае, че е необходима координация на функции в многоклетъчния организъм и знае кои системи на органи 

дават възможност за тази интеграция 
БИ.2.2.9. знае, че нервната и ендокринната система имат роля в поддръжка на хомеостазата 
БИ.2.3.1. разбира основните разлики между половото и безполово размножаване
БИ.2.3.2. разбира механизма на създаване на зигота
БИ.2.3.3. разбира, защо потомците приличат на родителите и техните предци, но не са идентични с тях 
БИ.2.3.4. знае, че върху развитието на организми освен генетичния материал влияе и средата 
БИ. 2.3.5. забелязва, че съществуват разлики между единици от същ вид и различни видове и знае, че са настанали чрез 

влияние на еволюционни механизми 
БИ. 2.3.6. забелязва адаптация на организмите и разбира, че по време на еволюция природната селекция довежда до 

адаптиране на организмите към условията на околната среда 
БИ.2.4.1. ползва екологични термини в описание на типични ситуации в природата 
БИ.2.4.2. знае и правилно назовава частите от екосистемата, обществото и популацията и знае да опише връзките 

между тези части 
БИ.2.4.3. умее на различни примери да определи основни материални и енергийни течения в екосистемата, основни 

съотношения на хранене и най-важни качества на биоценоза и популация 
БИ.2.4.4. знае, че в природата съществува цикъл на отделни субстанции (вода, въглерод и азот) 
БИ.2.4.5. разпознава различни биоми и знае техния основен план на земята 
БИ.2.4.6. разпознава животните условия, които владеят в отделни екосистеми на Европа и света и характеристични 

представители на видове, които ги заселват 
БИ.2.4.7. знае да поясни основна приспособеност на живи организми на живот във въздушна, водена и почвена среда  
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БИ.2.4.8. разбира последствия от замърсяване на вода, въздух и почва, както и значение от опазване на природните 
ресурси и спестяване на енергия

БИ.2.4.9. разбира значението на природните богатства в защита на природата (национални паркове, природни 
резервати, ботаническа градина, зоологическа градина) 

БИ.2.5.1. познава основни механизми на действие на превантивни мерки в опазване на здравето
БИ.2.5.2. разбира значението и знае основните принципи на правилно комбиниране на жизнени продукти
БИ.2.5.3. знае как се пази хранителната стойност на продуктите 
БИ.2.5.4. знае механизмите, с които замърсяването на околната среда застрашава здравето на човека 
БИ.2.5.5. знае механизмите на действие на химичните материи върху физиологични процеси в организма и върху 

поведението (влияние на алкохола, различни видове наркотици, енергийни питиета и др.) 
БИ.3.1.1. прилага критерии за различаване на живо от неживо в гранични случаи и в атипични екземпляри (вируси, 

части от организма, плодове и др.) 
БИ.3.1.2. умее да поясни защо нещо е класифицирано като живо или като неживо 
БИ.3.1.3. разбира критерии, по които се различават растенията и животните и умее да ги приложи в атипични случаи 
БИ.3.1.4. разпознава критерии, по които царствата взаимно се различават въз основа на техните качества до ниво класа/

ред на най-важните групи 
БИ.3.1.5. умее да поясни връзката между промените в пространствено и времево обкръжение и промени, които се 

случват при живи същества в комплексни ситуации в сложни общности 
БИ.3.2.1. знае характеристики и основни функции на вътрешния строеж на растенията, животните и човека
БИ.3.2.2. разбира морфологичната свързаност на отделни нива организации и тяхната взаимно условена 

функционалност 
БИ.3.2.3. разбира причините на развитието и усложняване на строежа и функцията по време на еволюцията 
БИ.3.2.4. разбира, че в осъществяване на характерно поведение е необходима функционална интеграция на повече 

системи органи и разбира значението на такава интеграция на поведение за преживяване 
БИ.3.2.5. разбира приликите и разликите в интеграцията на строежа и функцията на единицата по време на жизнения 

цикъл 
БИ.3.2.6. знае и разбира главните морфологични и функционални характеристики на органите, които информират 

организма за състоянието в околната среда и тяхната роля в поддръжка на вътрешен баланс (роля на нервната 
система) 

БИ.3.2.7. знае и разбира главни морфологични и функционални характеристики на органи, които реагират върху 
промените в околната среда и характеристики на органи, които връщат организма в баланс тогава, когато той 
не е в баланс (стрес – роля на ендокринната система) 

БИ.3.2.8. знае и разбира, кои са последиците от стреса за организма 
БИ.3.3.1. разбира разликата между телесни и полови клетки в контекст на хромозоми и делене 
БИ.3.3.2. разбира, че половите клетки настават от специални клетки в организма 
БИ.3.3.3. знае функцията на генетичния материал и неговата основна роля в клетката
БИ.3.3.4. знае, че броят на хромозомите в клетката е характеристика на вида
БИ.3.3.5. разбира как различни еволюционни механизми, чрез променяне на честотата на характеристиките в 

популациите, довежда до еволюция  
БИ.3.3.6. разбира, че човекът може да влияе върху насоката и скоростта на еволюционните  промени на свои популации 

и други видове популации  
БИ.3.4.1. умее да поясни как различни части от екосистемата влияят един върху друг както и взаимните отношения на 

популацията в биоценозата 
БИ.3.4.2. разбира, че с материалните токове винаги се пренася и енергия и обратно и интерпретира отношенията на 

храненето в екосистемата (автотроф, хетеротрофи, сапротроф, жизнени комплекси, хранителни вериги и 
трофически пирамиди) 

БИ.3.4.3. разбира значението на движението на отделните субстанции в природата (вода, въглерод и азот) 
БИ.3.4.4. разбира пространствената и времева организация на жизнените общности и популации 
БИ.3.4.5. предвижда, въз основа на зададени условия, вид среда, която в тези условия настава 
БИ.3.4.6. разпознава механизми, с които развитието на човечеството предизвиква промени в природата (влияние на 

киселинните дъждове, озонови дупки, увеличение на парниковия ефект, глобални климатични промени) 
БИ.3.4.7. разпознава механизми на влияние на мерките за защита на околната среда, природата и биологично 

разнообразие
БИ.3.4.8. разбира защо неограниченото развитие на човечеството не може да се поддържа в ограничените условия на 

цялата планета 
БИ.3.5.1. познава причините и физиологическите последици от инфекциозните заболявания 
БИ.3.5.2. познава основните принципи на лечение на инфекциозните и други заболявания 
БИ.3.5.3. разбира основните биологични процеси, които са в основата на физиологически правилното хранене 
БИ.3.5.4. познава главните компоненти и тяхната хранителна стойност 
БИ.3.5.5. познава симптомите и главните характеристики на заболяванията на метаболизма и причините, поради които 

настават (затлъстяване, анорексия, булимия, диабет) 
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БИ.3.5.6. разбира механизми на смущение функциите на отделни органи
БИ.3.5.7. познава основните биологически механизми, които довеждат до развитие на зависимостите 
БИ.3.5.8. разбира механизмите на стрес и влияние на силните негативни емоции върху физиологическите процеси в 

организма и върху поведението на индивида

ГЕОГРАФИЯ
ГЕ.1.1.1. разбира понятието ориентиране и посочва начините за ориентирането
ГЕ.1.1.2. посочва и описва начини за представяне на Земната повърхност (глобус и географска карта)
ГЕ.1.1.3. разпознава и чете географските и допълнителните елементи на картата
ГЕ.1.2.1. назовава небесните тела в Слънчевата система и посочва разпределението им 
ГЕ.1.2.2. описва формата на Земята и разпознава явленията и процесите свързани с нейното движение
ГЕ.1.2.3. назовава сферите на Земята (литосфера, атмосфера, хидросфера, биосфера) и разпознава техните основни 

особености
ГЕ.1.3.1. познава основните понятия на населението и населените места и забелязва тяхното пространствено 

разпределение
ГЕ.1.3.2. дефинира понятието стопанство и разпознава стопанските дейности и стопанските отрасли
ГЕ.1.4.1. разпознава основните природни и обществени особености на нашата държава
ГЕ.1.4.2. назовава континентите и разпознава основните им природни и обществени особености
ГЕ.2.1.1. определя страните на света в пространството и на географската карта
ГЕ.2.1.2. определя положението на места и точките на географската карта
ГЕ.2.1.3. разпознава и тълкува географските факти – обекти, явления, процеси и отношения, които са представени чрез 

модели, картинки, графика, таблица и схема.
ГЕ.2.1.4. представя предложените географски сведения на немите карти чрез картографски изразителни средства 

(цветове, линии, прости геометрически знаци, символични знаци...), графика, таблица и схема
ГЕ.2.2.1. описва небесните тела и техните движения
ГЕ.2.2.2. различава и тълкува географските факти – обекти, явления, процеси и отношения във сферите на Земята 

(литосферата, атмосферата, хидросферата, биосферата)
ГЕ.2.3.1. различава и тълкува движението на населението (естествено и механическо) и структурата на населението
ГЕ.2.3.2. назовава международните организации в света (EU, UNICEF, UN, UNESCO, FAO, Червения кръст...)
ГЕ.2.4.1. описва природните и обществените особености на нашата държава и посочва нейните географски области
ГЕ.2.4.2. описва природните и обществените особености на континентите и посочва техните географски области
ГЕ.3.1.1. прави изводи за пространствените (топографическите) и причинно-следствените връзки между географските 

факти – обекти, явлен ия, процеси и отношения въз основа на анализ на географската карта
ГЕ.3.2.1. разпознава размерите на Земята и обяснява последиците от Земната форма и нейните движения
ГЕ.3.2.2. дава обяснение за физическо-географските закономерности в географската обвивка (климатичната и 

биогеографска зоналност) и посочва мерки за нейната защита, възобновяване и подобряване 
ГЕ.3.3.1. тълкува влиянието на природните и обществените фактори за развитието и разместването на населението и 

населените места
ГЕ.3.3.2. дава обяснение за влиянието на природните и обществените фактори за развитието и разместването на 

стопанството и стопанските дейности
ГЕ.3.4.1. дава обяснение за географските връзки (пространствени и причинно-следствените, директни и индиректни) и 

закономерностите (общи и отделни) в нашата страна и умее да посочи географските области
ГЕ.3.4.2. обяснява географските връзки (пространствени и причинно-следствени, преки и косвени) и закономерности 

(общи и отделни) в Европа и знае да посочи географски региони
ГЕ.3.4.3. обяснява географските връзки ( пространствени и причинни, преки и косвени) и закономерности (общи и 

отделни) върху извън европейски континенти и умее да отдели географските области

ИСТОРИЯ
ИС.1.1.1. назовава и различава основните времеви фактори
ИС.1.1.2. назовава историческите периоди и знае последователността на историческите периоди 
ИС.1.1.3. знае деленето на праистория и история 
ИС.1.1.4. знае да определи към кой век принадлежат важни години от миналото
ИС.1.1.5. умее да определи към кой исторически период принадлежат важни години от миналото
ИС.1.1.6. разпознава значението на основните понятия от историята на  цивилизацията
ИС.1.1.7. назовава най-важните понятия от националната история
ИС.1.1.8. назовава най-важните понятия от общата история
ИС.1.1.9. знае на кое място са се случили най-важните явления и събития  от националната и общата история
ИС.1.1.10. умее да посочи причините и последиците на най-важните явления от миналото
ИС.1.2.1. идентифицира въз основа на характерните исторически извори (текст, изображение, материал), за кое 

историческо явление, събитие и личност става дума
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ИС.1.2.2. прави разлика между текстов исторически източник и други текстове, известни на ученика, които говорят за 
същи исторически явления 

ИС.1.2.3. разпознава прости и специфични исторически информации дадени във формата на картина 
ИС.1.2.4. умее да прочете прости и специфични исторически  информации  дадени във формата на историческа карта, в 

която е посочена легенда
ИС.1.2.5. умее да прочете прости и специфични исторически  информации  дадени във формата на таблица
ИС.1.2.6. умее да прочете прости и специфични исторически  информации  дадени във формата на диаграма
ИС.1.2.7. знае, че същите исторически явления могат да се тълкуват различно ИС.1.2.8. разпознава различни 

тълкувания на едни и същи исторически явления на прости примери
ИС.2.1.1. умее да свърже личност и исторически феномен с подходящо времево уточнение и исторически период
ИС.2.1.2. разпознава, че съществува  връзка между националната, регионалната и световната история 
ИС.2.1.3. разпознава, че съществува  връзка между регионалната и световната история
ИС.2.1.4. разпознава, че съществува връзка между явленията от миналото и настоящето
ИС.2.1.5. знае и разбира причините и последиците от важни исторически явление в националната история
ИС.2.1.6. знае и разбира причините и последиците от важни исторически важни исторически моменти от общата 

история
ИС.2.2.1. умее да заключи за кое събитие, феномен и личност става дума въз основа на съдържанието на  характерни 

написани исторически източници
ИС.2.2.2. умее да заключи за кое историческо явление става дума въз основа на характерни изображения на 

исторически източници 
ИС.2.2.3. умее да определи от коя епоха, или от кое географично пространство потича историческия източник, когато 

текстът на източника е неизвестен на ученика, но в него са посочени изрични информации за особеностите на 
епохата или географския район

ИС.2.2.4. знае как да определи ъгъла на становището на историческото явление (победител или победеният) чрез 
сравняване на два исторически източника, които говорят за едно и също историческо събитие, явление

ИС.2.2.5. разпознава, че съществува пристрастие към определени тълкувания на исторически личности, събития, 
феномени

ИС.3.1.1. знае да приложи знанието от историческата хронология (знае правилно да определи към кое десетилетие и 
век, исторически период принадлежи някоя година, личност и историческо явление)

ИС.3.1.2. умее да обясни особеностите на важни исторически понятия  и да ги приложи в подходящ исторически 
контекст

ИС.3.1.3. знае специфични детайли от национално и обща история
ИС.3.1.4. разбера по кой начин са свързани явленията от националната, регионалната, обща история
ИС.3.1.5. разбира, как са свързани явленията от миналото и настоящето
ИС.3.1.6. умее да заключи защо е дошло до определени исторически събития и кои са последиците  от важните 

исторически събития
ИС.3.2.1. умее да извърши селекция на исторически източници
ИС.3.2.2. знае да анализира и оцени значението на историческите източници
ИС.3.2.3. знае да анализира и прецени по-близко хронологичното потекло на източника
ИС.3.2.4. знае да  определи, въз основа на анализ на историческия източник, контекста, в който е настанал източника и 

контекста, за който говори източника (идеологически, културен, социален, политически, географски контекст 
на източника)

ИС.3.2.5. умее да прочете исторически информации в различни символични условия и да ги свърже с предишното 
историческо знание (прави заключения въз основа на историческата карта без предложена легенда, сравнява 
две диаграми и умее да прави заключение свързано с явлението)

ИС.3.2.6. знае как да отдели разликите в сходностите в тълкуването и източници, които са свързани с едно и също 
ис торичес ко явление

ИС.3.2.7. знае да изрази своите виждания и мнения за определено тълкуване  на историческо явление и да определи 
вида на пристрастието (манипулация, пропаганда, стереотипи ...)

ФИЗИКА
ФИ.1.1.1. умее да разпознае гравитационната сила и силата на триенето, които влияят върху тела, които мируват или се 

движат равномерно 
ФИ.1.1.2. умее да разпознае посоката на действие на магнитната и електростатичната сила
ФИ.1.1.3. разбира принципа на скачени съдове
ФИ.1.2.1. умее да разпознае вид движение според формата на траекторията 
ФИ.1.2.2. умее да разпознае равномерно движение 
ФИ.1.2.3. умее да пресметне средна скорост, изминат път или времето ако са му познати останалите две величини
ФИ.1.3.1. умее да разпознае, че токът тече само през проводни материали 
ФИ.1.3.2. умее да разпознае магнитните ефекти на електрическия ток
ФИ.1.4.1. умее да чете от измерителна скала и знае да определи стойност на най-малка графа
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ФИ.1.4.2. умее да разпознае мерила и инструменти за измерване на дължина, маса, обем, температура и време 
ФИ.1.4.3. знае да употреби основните измерителни единици за дължина, маса, обем, температура и време
ФИ.1.4.4. умее да разпознае единица за скорост 
ФИ.1.4.5. знае основните правила на измерване, например нула на везната, хоризонтално положение, стегната 

измервателна лента 
ФИ.1.4.6. знае да мери дължина, маса, обем, температура и време
ФИ.1.5.1. знае, че агрегатното състояние на тялото зависи от температурата му
ФИ.1.5.2. умее да разпознае, че с механическа дейност може да се променя температура на тялото 
ФИ.2.1.1. умее да разпознае еластичната сила, сила на натиска и качествата на инерцията 
ФИ.2.1.2. знае основните особености на гравитационната сила, силата на еластичността и подемната сила
ФИ.2.1.3. умее да разпознае кога лостът е в състояние на баланс 
ФИ.2.1.4. разбира как съотношенията на силите влияят върху вида движение 
ФИ.2.1.5. разбира и прилага концепта на плътност
ФИ.2.1.6. знае, че хидростатичното налягане зависи от височина на стълба на флуида 
ФИ.2.2.1. умее да разпознае ускорено движение
ФИ.2.2.2. знае какво е механическо движение и кои физични величини го описват 
ФИ.2.2.3. умее да разпознае основните термини, които описват осцилаторно движение 
ФИ.2.3.1. умее да ползва най-важните изведени единици на SI и знае техните обозначения 
ФИ.2.3.2. умее да разпознае позволените единици за измервания извън SI, например литър или тон 
ФИ.2.3.3. умее да ползва префикси и да прехвърля числени стойности на физичните величини от една единица в друга, 

например километри в метри 
ФИ.2.3.4. знае кога измерванията се повтарят многократно
ФИ.2.4.1. знае да различава електрични проводници и изолатори 
ФИ.2.4.2. знае названията на основните елементи от електрическата верига
ФИ.2.4.3. умее да разпознае дали източниците на напрежение са свързани последователно или успоредно
ФИ.2.4.4. умее да изчисли съпротивление, силата на тока или напрежението ако са му известни другите две величини
ФИ.2.4.5. умее да разпознае топлинните ефекти на електрическия ток 
ФИ.2.4.6. разбира понятията енергия и мощност на електрическия ток
ФИ.2.5.1. знае че кинетичната и потенциалната енергия са зависими от скоростта, т.е. от височината, на която се намира 

тялото
ФИ.2.5.2. умее да разпознае явления, при които електрическата енергия се изразходва за механическа работа 
ФИ.2.5.3. умее да разпознае термините на работа и мощност 
ФИ.2.5.4. знае, че вътрешната енергия зависи от температурата 
ФИ.2.5.5. знае, че обемът на тялото зависи от температура 
ФИ.2.6.1. разбира и прилага основните математически зависимости и закони във физиката, напр. пряка и обратна 

пропорционалност
ФИ.2.6.2. умее да разпознае векторните физични величини, например скорост и сила 
ФИ.2.6.3. умее да използва и интерпретира таблично и графично представяне на зависимостите на физични величини
ФИ.3.1.1. разбира и прилага условия на баланса на лоста 
ФИ.3.1.2. знае  в какво отношение са силите действащи на неподвижно тяло или на тяло, което се движи равномерно
ФИ.3.1.3. знае какво е налягане на твърди тела и от какво зависи
ФИ.3.1.4. разбира и прилага концепта на налягането във флуидите 
ФИ.3.2.1. умее да приложи съотношения между физичните величини, които описват равномерно променливо 

праволинейно движение 
ФИ.3.2.2. умее да приложи съотношение между физичните величини, които описват осцилаторно движение 
ФИ.3.2.3. знае как се променят положението и скоростта при осцилаторно движение 
ФИ.3.2.4. знае основните физични величини, които описват вълново движение
ФИ.3.2.5. умее да  разпознае основните качества на звук и светлина 
ФИ.3.2.6. знае как се пречупва и отразява светлината 
ФИ.3.3.1. умее да прехвърля единици на изведените физични величини в адекватни единици на SI системата 
ФИ.3.3.2. умее да измерва силата на тока и напрежението в електрическата верига 
ФИ.3.3.3. знае какво е грешка на измерването 
ФИ.3.4.1. знае как се свързват резистори и инструменти в електрическата верига 
ФИ.3.5.1. разбира, че общата механична енергия на тялото при свободно падане се поддържа 
ФИ.3.5.2. умее да разпознае характерните процеси и термини, които описват промяна на агрегатните състояния 
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ХИМИЯ
ХЕ.1.1.1. знае да прави разлика между елементи, съединения и смеси от ежедневния живот на въз основа на тяхната 

сложност
ХЕ.1.1.2. знае практическото прилагане на елементите, съединенията и смесите от околната среда, въз основа на техните 

качества
ХЕ.1.1.3. знае, въз основа на кои свойства могат да се различават веществата, на кои видове промени подлежат, както и 

че при промяна общата маса на веществото не се променя
ХЕ.1.1.4. знае, че чистите вещества са съставени от атоми, молекули и йони, и тези частици се различават помежду си 

според зареждането и сложността на изграждането
ХЕ.1.1.5. знае вида на химични връзки в молекулите на елементите, ковалентни и йонни съединения
ХЕ.1.1.6. знае качественото значение на символите на най-важните химични елементи, химически формули, най-

важните представители на клас от неорганични и органични съединения, и качественото значение на 
химическите уравнения на реакциите на оксидацията

ХЕ.1.1.7. знае какво са разтвори, как се създават в ежедневния живот
ХЕ.1.1.8. знае значението на следните термини: вещество, смес, разтвор, разтваряне, елемент, съединение, атом, 

молекула, йон, ковалентна връзка, йонна връзка, оксидация, оксид, киселина, бази, сол, индикатор 
ХЕ.1.1.9. знае да нагрява субстанцията по безопасен начин
ХЕ.1.1.10. знае да измери масата, обема, и температурата на субстанцията
ХЕ.1.1.11. знае да състави апаратурата  и да направи процес на изцеждане
ХЕ.1.1.12. знае да в прости експерименти провери свойствата на веществата (агрегатното им състояние, миризмата, 

цветът, магнитните свойства, разтворимостта), както и да опише тези характерни свойства
ХЕ.1.2.1. знае основните физически и химически качества на неметали и метали (агрегатно състояние, проходимост на 

топлина и електричество и реакция с кислород) 
ХЕ.1.2.2. знае връзката между свойствата на метали и неметали и тяхното практическо приложение
ХЕ.1.2.3. знае да разпознае металите (Na, Mg, Al, Fe, Zn, Cu, Pb, Ag, Au), въз основа на техните физични и химични 

свойства
ХЕ.1.2.4. знае да въз основата на формулата назове основните класове на неорганични съединения
ХЕ.1.2.5. знае примери на оксиди, киселини, бази и соли във всекидневния живот, както и практическото приложение 

на тези съединения 
ХЕ.1.2.6. знае основните физически и химически качества на оксиди, киселини, бази и соли 
ХЕ.1.2.7. знае основните физични свойства на оксиди (физическо състояние, цвят, мирис)
ХЕ.1.2.8. знае да докаже, киселинно-алкални свойства на веществото с помощта на индикатори
ХЕ.1.2.9. знае за провери разтворимостта на солта
ХЕ.1.2.10. знае безопасно да ползва субстанции, съдове и прибори 
ХЕ.1.3.1. знае формулите, имената на най-важните функционални групи на въглеводороди, алкохоли, карбонови 

съединения, карбоксилна киселини и естери
ХЕ.1.3.2. знае основни и химически качества на въглеводород, алкохол, карбонови съединения, карбоксилна киселини и 

естери
ХЕ.1.3.3. знае практичното значение на въглеводорода, алкохола, карбонови съединения, карбоксилна киселини и 

естери във всекидневния живот
ХЕ.1.4.1. знае да изброи физически качества (агрегатно състояние и разтворимост) на мазнини и масла, въглехидрати, 

протеини
ХЕ.1.4.2. знае примери и наличност на мазнини и масла, въглехидрати и протеини в хранителните продукти
ХЕ.1.5.1. знае значението на безопасното боравене със субстанции, начините на правилно съхранение, с цел опазване 

на здравето и околната среда 
ХЕ.2.1.1. знае как вида на химичната връзка определя качеството на субстанциите (точката на топене и точката на 

кипене, и разтворимостта на субстанциите)
ХЕ.2.1.2. знае значението на термините: материя, хомогенна смес, хетерогенна смес, анализ и синтез, неутрализиране, 

субстанция, адиция, анхидрид, изомер, изотоп
ХЕ.2.1.3. знае какво е наситен, ненаситен и заситен разтвор
ХЕ.2.1.4. знае да състави формули на най-важните представители на клас от неорганични и органични съединения и 

химически реакции на неутрализация и субстанция
ХЕ.2.1.5. може да избере  най-подходящ начин за повишаване скоростта на разтворимост на вещество (с повишаване на 

температурата на разтворителя, раздробяване на веществото, смесване)
ХЕ.2.1.6. Знае да промени концентрацията на разтвора чрез добавяне на разтворено вещество или разтворител 

(разреждане и концентриране)
ХЕ.2.1.7. знае в експерименти да изследва свойствата на веществата и данни за веществата показва в табличен вид, или 

схематично
ХЕ.2.1.8. знае да изчисли на процентния състав на съединението въз основа на формула и масата на реагентите и 

продуктите на базата на химически уравнения, т.е. знае да покаже, въз основа на изчисляване, че общата маса 
на веществото не се променя по време на химическите реакции
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ХЕ.2.1.9. може да изчисли масата на разтвореното вещество и разтворителя  въз основа на процента на концентрацията 
и обратно

ХЕ.2.1.10. знае да направи разтвор с определена процентна концентрация 
ХЕ.2.2.1. знае въз основата на наименованието на оксиди, киселини, бази и соли да състави формула на тези 

субстанции
ХЕ.2.2.2. пише уравнения на химически реакции на синтез и анализ на двукомпонентни съединения
ХЕ.2.2.3. знае експериментално да провери разтворимостта и химичната реакция на оксид с вода
ХЕ.2.2.4. знае да разгледа най-важните химични свойства на киселини (реакция с карбонати и метал)
ХЕ.2.3.1. знае да пише уравнения на химическите реакции на горене на въглеводород и алкохол
ХЕ.2.4.1. знае най-важните роли на мазнините и маслата, въглехидратите и протеините в живите организми
ХЕ.3.1.1. знае разликата между чисти вещества (елементи и съединения) и смеси, въз основа на вида на частиците, 

които ги изграждат
ХЕ.3.1.2. знае как практическото прилагане на вещества е свързано с техните свойства 
ХЕ.3.1.3. знае че свойствата на веществата и промените, към които подлежат са предизвикани от различията в нивото 

на частиците
ХЕ.3.1.4. разбира структурата на атома, молекула и йона, кои елементарни частици ги съчиняват и как от техния брой 

зависи количеството на електричеството на атома, молекула и йона
ХЕ.3.1.5. разбира взаимоотношението между разтворимостта на веществото и естеството на веществото и 

разтворителя
ХЕ.3.1.6. знае значението на следните термини: естерификация, осапуняване
ХЕ.3.1.7. знае въз основа  свойствата на сместа на съставките да избере и извърши необходима процедура за тяхната 

раздяла
ХЕ.3.1.8. знае да изработи експериментална процедура според зададената цел/проблем/въпрос за проучване, да записва 

и показва резултатите в таблици и графики, формулира обяснение/я и върши извод/и
ХЕ.3.1.9. знае да се изчисли процентът на разпространението на някои вещества в сместа, да извършва стехиометрични 

изчисления, включващи реагент в излишък и съотношението на масата и количеството на вещество
ХЕ.3.2.1. знае че физичните и химичните свойства на метали и неметали са определени от структурата на техните 

атоми/молекули
ХЕ.3.2.2. знае химическите свойства на оксида (реакция с вода, киселини, хидроксид)
ХЕ.3.2.3. знае че общите свойства на киселините зависят от тяхната структура (реакция с хидроксид, карбонати, 

бикарбонати и алкални оксиди)
ХЕ.3.2.4. знае, че общите свойства на базите са зависими от тяхната структура (реакции с киселини и киселинни 

оксиди)
ХЕ.3.2.5. знае че физичните и химичните свойства на солта са зависими от тяхната структура
ХЕ.3.2.6. знае да извърши реакцията на неутрализация 
ХЕ.3.3.1. знае химическата реакция на въглеводороди, алкохоли, карбоксилни съединения, карбоксилни киселини и 

естери
ХЕ.3.3.2. знае за форми на практическо приложение на въглеводороди, алкохоли, карбоксилни съединения, 

карбоксилни киселини и естери въз основа на свойствата които притежават
ХЕ.3.3.3. знае да пише уравнения на химически реакции на въглеводороди, алкохоли, карбоксилни съединения, 

карбоксилни киселини и естери
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протеините
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