
ИДЕНТИФИКАЦИОННА ФОРМА

________________________________________________________________________________
ИМЕ, ИМЕ НА ЕДИН ОТ РОДИТЕЛИТЕ/ДРУГ ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, ФАМИЛИЯ НА УЧЕНИКА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ _______________________________________________________________
МЯСТО _______________________________________________________________
ОБЩИНА _______________________________________________________________

____________________________________
ПОДПИС НА ДЕЖУРНИЯ УЧИТЕЛ

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА УЧЕНИКА

Резултатите могат да се погледнат на портала Моја  средња школа: http://mojasrednjaskola.gov.rs с въвеждане на 
единния идентификационен номер на ученика (код на ученика от десет цифри). За превземане на сканирания тест в 
пдф формат, в онази част където са достъпни резултатите от окончателния изпит, необходимо е  да се въведе единния 
код на теста.
Единен код на теста:

Ако родителят / друг законен представител има акаунт на портала Мој есДневник или акаунт на Порталу за 
електронску идентификацију еID.gov.rs, с който има достъп  на портала Мој есДневник, тогава освен преглед на 
резултатите на окончателния изпит на портала Моја  средња школа може да използва и някои от следните 
електронни услуги: подаване на възражение на резултатите на окончателния изпит, подаване на електронен списък на 
желанията и подаване на електронна заявка за записване в средно училище.

Република Сърбия
МИНИСТЕРСТВО НА ПРОСВЕТАТА

 ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО

ЗА ИЗПИТА СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕСТ ПО

БИОЛОГИЯ

ЕКЗЕМПЛЯР ЗА УЧЕНИКА
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Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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НАСОКИ ЗА РАБОТА

• Тестът, който трябва да решиш има 20 задачи. За работа са предвидени 120 минути.
• Задачите не трябва да работиш според реда им.
• По време на работа можеш да използваш молив, гумичка, но не и калкулатор и мобилен телефон.
• Окончателните отговори и процедурата напиши със синя химикалка.
• Отговор, който е написан само с молив, черна химикалка, или химикалка, която лесно се изтрива, няма да
бъде признат.
• Задачите с предлагани отговори няма да бъдат признати ако отговорите са коригирани.
• В задачите с предложени отговори, в които само един отговор е верен, получаваш 0 точки, ако до верния
отговор отбележищ някой отговор, който не е верен.
• Обърни внимане на това, че задачите се различават по начина, на който трябва да дадеш отговора.

• Не пишете нищо на QR кодовете QR кодове ( ) които се намират на всяка страница на теста.

В някои задачи ще изберете правилния отговор, като оцветите подходящото кръгче. В задачите, където има 
повече правилни отговори, трябва да бъдат оцветени повече кръгчета. Внимавайте кръгчето да бъде оцветено, 
защото само тогава отговорът ще бъде признат.

• Ако приключиш по-рано, предай теста и тихо излезни.

Желаем ти много успех на изпита!

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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ЗА ИЗПИТА СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕСТ ПО

БИОЛОГИЯ

ИНТЕРНО
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1. Коя част от бактериалната клетка има роля в пренасянето на характеристики в процеса на създаване на нови
клетки?
Oцвети кръгчето пред верния отговор.

хранене дишане растеж разпростиране

2. Коя част от бактериалната клетка има роля в пренасянето на характеристики в процеса на създаване на нови
клетки?
Oцвети кръгчето пред верния отговор.

цитоплазма клетъчна мембрана наследствен 
материал органели

3. Как се осъществява половото размножаване при растенията?
Oцвети кръгчето пред верния отговор

с помоща на 
листовете чрез пъпкуване делене на една 

клетка на две 
съединяване на 
половите клетки

4. Ако бащата и майката имат нулева кръвна група, ще я има и детето. По какъв начин детето наследява тази
характеристика?
Oцвети кръгчето пред верния отговор.

Гените за кръвната група се наследяват само от мъжкия родител.

Гените за кръвната група се наследяват единстено по майчина линия.

Детето наследява гените за кръвната група от двата си родитела.

Нулевата кръвна група не е наследствена характеристика.

5. В коя ера са живяли динозаврите?
Oцвети кръгчето пред верния отговор.

докамбрий палеозой мезозой неозой

6. Kой от посочените организми прави природно съобщество - биоценоза?
Oцвети кръгчето пред верния отговор.

различни видове растения на ливада

стадо елени на поляна

всички организми в езеро

всички хора на Земята

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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7. С кой номер е представен на фигурата продуцентa във хранителна верига?
Oцвети кръгчето пред верния отговор.

1

3

2

4

8. Как се нарича процес на обработка на използвани материали за да се от тях получат нови материали за употреба?
Oцвети кръгчето пред верния отговор.

рециклиране реинтродукция репродукция реанимация

9. Кое заболяване може да получиме ако ядем заразено свинско месо?
Oцвети кръгчето пред верния отговор.

краста трихинелоза бяс лаймска болест

10. Кой растителен орган при иглолистните е специално устроен за да не позволи губенето на вода от организма?
Oцвети кръгчето пред верния отговор.

плод лист семе цвят

11. Kак се образува зигот?
Oцвети кръгчето пред верния отговор.

делене на една телесна клетка

съединяване на две телесни клетки

делене на яйцеклетка 

съединяване на яцеклетка и сперматозоида

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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12. Чинките на Дарвин, които живеят на отдалечени местообитания показват разлики в устройството, поради
различни источници на храна.
Какво представлява пример за индивидуална вариабилност при Чинките на Дарвин?
Oцвети кръгчето пред верния отговор.

брой на краката начин на 
движението

устройство на 
перата форма на човката 

13. Учениците от V-2 клас са направили опит със семена на фасул. В четри пластмасови чашки са поставили малко
памук и на нея са поставили по две семена, които произтичат от същото растение.
В първата чаша, която са държали на топло место, не са доливали вода до края на опита.
В другата чаша са доливали по малко вода, но през цялото време се е намирала в хладилника.
И в третата са доливали по малко вода и чашата се е намирала на топло място.
Четвъртата чаша е била до горе пълна с вода и покрита с алуминиево фолио, и се е намирала на топло място.
В коя чаша са учениците на V-2 забелязали, че зародиша на фасула най-добре напредва?
Oцвети кръгчето пред верния отговор.

първата втората третата четвъртата

14. Растенията са изградени от различни видове клетки. Какво садържат клетките на листа за разлика от клетките
на корена?
Oцвети кръгчето пред верния отговор.

вакуоли клетъчна мембрана клетъчна стена хлоропласти

15. Oцвети кръгчето под две понятия, които имат същия ниво на биологична организация.

левкоцит нервна система бял дроб  мускулна клетка кръв

16. Кое от посоченото представлява адаптираност на мекотелите, които живеят във водата?
Oцвети кръгчето пред верния отговор.

черупка сифон мантийна кухина  стъпало

17. Къщичката на охлюва се увеличава заедно с охлюва. Поради какво, все пак, тя не е жива?
Oцвети кръгчето пред верния отговор.

има по-голяма твърдост от останалите части

има петна

има спирална форма 

не е изградена от клетки

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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18. Хищници или предатори са животни, които активно ловуват други животни поради хранене.
Как се наричат взаимните отношения между два предатори, които ловят една и съща плячка?
Oцвети кръгчето пред верния отговор.

естествен подбор компетиция симбиоза дивергенция

19. Кой от посочените процеси увеличава вариабилността  на индивидите в растителната популация?
Oцвети кръгчето пред верния отговор.

емиграция

мутация

естествен подбор

изкуствен подбор

20. В зависимост от вида на храната, животните имат специални органи, които участват в храненето и
храносмилането.
Oцвети кръгчетата в съответните полета, така че да свържеш частите на храносмилателната система с живите
организми, при които се намира.

лисица

елен

папагал

гуша кучешки зъби търбух

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
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ПРАЗНА СТРАНИЦА 
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