
 

Тест върху раздел „Основни жизнени процеси” 

 

Име: …………………………………………., ІV кл., №.… 

1. Растенията: 
 

           а) сами образуват хранителни вещества;   

           б) не образуват сами хранителни вещества. 

 

     2. Големи количества хранителни вещества се натруп- 

         ват при растения с:  (повече от 1 отговор) 
 

         а) грудки;           б) луковици; 

         в) корени;           г) коренища. 

          

     3. При образуване на хранителни вещества в 

         растенията се отделя: 
 

         а) въглероден диоксид; 

         б) кислород; 

         в) всякакви газове. 

 

     4. Животните: 
 

         а) сами образуват хранителни вещества; 

         б) не образуват сами хранителни вещества. 

          

      5. Растителноядни животни са:  (повече от 1 отговор) 
 

         а) лисица;  

         б) вълк; 

         в) сърна; 

         г) яребица. 
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      6.  Кое твърдение е вярно? 

           При хищните животни връзката  

           с растенията е: 
         

           а) пряка;        б) непряка. 

 

      7. При дишането си растенията приемат: 
 

          а) кислород;  

          б) въглероден диоксид.    

 

      8. Рибите дишат с: 
 

          а) бели дробове;  

          б) кожа; 

          в) хриле. 

 

      9. Водните бозайници дишат с: 
 

          а) кислород, разтворен във водата;  

          б) кислород от въздуха. 

 

     10. При дразнене растенията: 
 

          а) се преместват от едно място на друго;  

          б) само отделни органи променят положението си.   

 

                                                Макс. брой точки: 13 

                                                Получени  бр.точки: …… 

                                                Оценка: ………………….. 

                                                Проверил: ……………….. 

                                                Родител:………………….. 
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Скала за оценка: 

12 –  13 т. (6) 

10 –  11  т. (5) 

8  –  9  т.  (4) 

6  –  7 т.  (3) 

0  –  5 т.  (2) 

Скала за оценка: 
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ВЕРНИ ОТГОВОРИ: 1. а;  2. а, б, г;  3. б;  4. б;  5. в, г;   

                                         6. б;  7. а;  8. в;  9. б; 10. б.     

 

 

 

                                    

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

    

                   

        


