ЗА ИЗПИТ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Учебна 2013/2014. година

КОМБИНИРАН ТЕСТ
по природни и обществени науки

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ТЕСТА
• Пред теб е тест със задачи по биология, история, география, физика и химия. Тестът,
на който трябва да отговориш, има 20 задачи, а за работа са определени 120 минути.
Всяка задача внимателно прочети и си помисли какво се търси в нея.
• Внимателно прочети текста на всяка задача, защото в него се обяснява как трябва
да отговориш. При решаването можеш да ползваш молив и гумичка. По време на
работата не се ползва калкулатор и мобилен телефон.
• В квадратчето, което се намира от дясната страна на задачата, не пиши нищо. Там се
пишат точките.
• На тази и на последната страница не се пише нищо.
• Тестът трябва да попълниш с химикалка. По време на решаването на теста, можеш
да използваш молив и гумичка. Задачите решавай първо с молив, защото имаш
възможност, ако напаравиш грешка, да я коригираш.
• Преди да предадеш теста, провери още веднъж отговорите си, а след това всичките
отговори напиши с химикалка. Отговорът, който е написан само с молив, няма да бъде
приет, както и отговор, който е зачеркнат и коригиран с химикалка.
• Ако приключиш по-рано, предай теста на дежурния учител и тихо излезни, без да
пречиш на другите.
Желаем ти много успех на изпита!



1.

Веществата от лявата колонка са на температура -10°С и нормално атмосферно налягане. В кое
агрегатно състояние е всяко от тях на тази температура?
Напиши съответната буква на празните линии.

2.

1. ___

вода			

а) газообразно

2. ___

живак			

б) течно

3. ___

кислород		

в) твърдо

4. ___

бензин		

Две батерии от 1,5 V трябва да свържем така, че да се получи извор на електродвижеща сила
от 3 V. Закръгли буква под фигурата с правилно свързани батерии.

а)

б)

в)

3

г)



3.

Законът на Ом за пълната електрическа верига гласи:
Напрежението на тока е право пропорционално на електродвижещата сила на източника Е, а
обратно пропорционално на сбора на вътрешното r и външното съпротивление R.
Кой израз съответства на този закон?
а) I =

R +r
E

б) I =

U
R

в) I =

E
R +r

г) E = R + r
I
д) U = E + I · r
Закръгли буква пред точния отговор.

4.

С обозначенията А и В са обозначени две физични характеристики на вълната дадена на
фигурата. Стойностите на осите Х и Y са изразени в метри.

Напиши съответната буква на празните линии.
1. С буква А е обозначена ___.

а) честотата

2. С буква В е обозначена ___.

б) дължината на вълната

						в) амплитудата
						г) периодът
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5.

Кой от дадените елементи на стайна температура е твърд, не провежда електричество и
изгражда киселинен оксид?
а) желязо
б) азот
в) натрий
г) сяра
д) калций
Закръгли буква пред точния отговор.

6.

Всяко понятие от лявата колонка свържи със съответното описание от дясната колонка.
Напиши съответната буква на празните линии.
1. ___ запалимост		

а) физическо качество

2. ___ изгаряне			

б) физическа промяна

3. ___ разтворимост		

в) химическо качество

					г) химическа промяна

7.

Свържи елементите и реда на електроните в обвивката на техните атоми със съответните
описания в дясната колонка.
Напиши съответната буква на празните линии.
1. ___ литий, K2 L1		

а) в елементарно състояние е във вид на двуатомни молекули

2. ___ флуор, K2 L7		

б) в йонните съединения е винаги катион (+3)

3. ___ неон, K2 L8		

в) в йонните съединения е винаги катион (+1)

					

г) химически е инертен (слабо реактивен)

5



8.

Материал за онаследяване намира се в:
а) лизозомa;
б) ядрото;
в) рибозома;
г) центриолата.
Закръгли буквата пред верния отговор.

9.

Птиците водят потекло от летящите:
а) риби;
б) жаби;
в) бозайници;
г) влечуги.
Закръгли буквата пред верния отговор.

10.

Чрез какъв контакт се пренасят сифилисът и гонореята?
а) разговор
б) ръкуване
в) прегръдка
г) полов контакт
Закръгли буквата пред точния отговор.

11.

С миенето на ръце намаляваме възможността да заболеем от:
а) малария;
б) анемия;
в) жълтеница (хепатит);
г) спин.
Закръгли буквата пред точния отговор.

12.

Рецепторите на сетивото за зрение намират се в:
а) хориоидеята;
б) ретината;
в) роговицата;
г) склерата.
Закръгли буквата пред точния отговор.
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13.

Кой континент най–гъсто е населен?
а) Северна Америка
б) Африка
в) Европа
г) Австралия
Закръгли буквата пред верния отговор.

14.

Водната обвивка на Земята се нарича:
а) хидросфера;
б) литосфера;
в) атмосфера;
г) биосфера.
Закръгли буквата пред верния отговор.

15.

Свържи природните богатства на Сърбия с областите, където те се намират.
Напиши съответната буква на празните линии.
1. ___ антимон		

а) Карпатската област

2. ___ мед		

б) Поречието на река Дрина

3. ___ нефт		

в) Районът на Копаоник

				г) Войводина
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16.

Погледни географската карта.

Свържи континентите с топлинните пояси, в които се намират.
Напиши съответната буква на празните линии.
1. ___ Европа		

а) горещ, южен умерен и южен студен пояс

2. ___ Африка		

б) горещ и южен умерен пояс

3. ___ Австралия

в) северен умерен и северен студен пояс

				

г) северен умерен, горещ и южен умерен пояс
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17.

Една от най-големите последици от Октомврийската революция в Русия през 1917 година е
била:
а) атентат на анархистите срещу цар Александър II Романов;
б) водачът на болшевиците, Ленин, е трябвал да напусне страната;
в) победа на Централните сили в Първата световна война;
г) промяна на държавното и обществено устройство.
Закръгли буквата пред тoчния отговор.

18.

Свържи дадените термини от лявата колонка със значението им в дясната колонка.
Напиши съответната буква на празните линии.
1. ___ демокрация		

а) Народно събрание

2. ___ декларация		

б) тържествено заклинание от особено значение

3. ___ хегемония		

в) тайно сдружение

					г) владичество на народа
					д) надмощие във властта

19.

Внимателно прочети този исторически източник:
„Член 1. Япония признава и респектира водачеството на Германия и Италия в създаването
на нов порядък в Европа.
Член 2. Германия и Италия признават и респектират водачеството на Япония при
създаването на нов порядък на териториите на голямото азиатско пространство.“
Кога е създаден този договор за съюзничество?
a) в навечерието на Първата световна война
б) по време на Първата световна война
в) в началото на Втората световна война
г) в края на Втората световна война
Закръгли буквата пред точния отговор.
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20.

На дадените графикони в проценти е изказано представителството на различни професии на
жителите на югославското кралство в периода от 1921 до 1931 година.
Внимателно погледни двата графикона и отговори на въпроса.
Кой вид професия през 1931 година в проценти е бил по-малко застъпен, отколкото през 1921?

Общият брой на жителите по класи
на професии (преброчване през 1921.)
4%

4% 3%

Общият брой на жителите по класи
на професии (преброчване през 1931.)

селско
стопанство
индустрия и
занаятчийство
търговия и
транспорт

10%

5%

4% 3%

селско
стопанство
индустрия и
занаятчийство
търговия и
транспорт

11%

обществени
служби и войска
други професии

обществени
служби и войска
други професии

79%

77%

а) селско стопанство
б) индустрия и занаятчийство
в) търговия и транспорт
г) обществени служби и войска
д) други професии
Закръгли буквата пред точния отговор.

10

