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ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ
„ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ” – VІІ клас

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
1. В коя от показаните електрически вериги амперметърът измерва тока през
лампата Л1?
Л2

Л2

Л2

Л2

А

А
А

Л1

Л1
А)

Л1
А

Б)

В)

Л1
Г)

2. Определете напрежението в краищата на резистор със съпротивление R = 10 Ω,
ако през него протича ток I = 0,15 A.
А) 1,5 V
Б) 9,85 V
В) 10,15 V
Г) 15 V
3. Две батерии са свързани както е показано на фигурата. Колко е напрежението
между краищата на консуматора?
1,5 V
4,5 V
А) 1,5 V
Б) 3 V
В) 4,5 V
консуматор
Г) 6 V
4. Определете еквивалентното (общото) съпротивление R на двата свързани
резистора.
А) R = 3 Ω
Б) R = 8 Ω
В) R = 16 Ω
Г) R = 48 Ω

R1 = 4 Ω
R2 = 12 Ω

5. Колко джаула електроенергия консумира лампа за джобно фенерче с мощност
P = 2 W за време t = 5 s?
А) 2,5 J
Б) 3 J
В) 7 J
Г) 10 J
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6. На главния бушон (електрически предпазител) в електрическото табло на
жилищата е написано: 100 А; 220 V. Електроуреди с каква най-голяма обща
мощност могат да бъдат включени едновременно?
А) 220 000 W
Б) 22 000 W
В) 120 W
Г) 2,2 W
7. Светлинен лъч пада на границата на две среди, като част от него се отразява
под ъгъл 30°°, а другата част се пречупва под ъгъл β (вж. фигурата). Определете
ъгъла на пречупване.
30°°

А) β = 8°
Б) β = 17°
В) β = 22°
Г) β = 28°

въздух
вода

β 8°°

8. Два светлинни лъча падат върху плоско огледало (вж. фигурата). В коя точка
ще се пресекат лъчите, след като се отразят от огледалото?
1

А) 1
Б) 2
В) 3
Г) 4

2
3
4

9. Светлинен лъч преминава последователно през четири събирателни лещи с
обща оптична ос. Коя леща е с най-голяма оптична сила?
А) 1
Б) 2
В) 3
Г) 4

1

2

3

4

10. Къде бихте поставили светлинен източник пред вдлъбнато сферично огледало,
за да получите успореден сноп светлина след отражение от огледалото?
А) в оптичния център на огледалото
Б) във фокуса на огледалото
В) между оптичния център и фокуса на огледалото
Г) между фокуса и върха на огледалото
11. Теглилка, окачена на пружина, извършва трептене. Определете амплитудата
на трептене.
А) 20 cm
Б) 10 cm
В) 5 cm
Г) 2,5 cm

най-горно положение

10 cm
най-долно положение
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12. Защо първо се вижда мълнията, а след това се чува гръм?
А) Защото стават по различно време.
Б) Защото са на различно разстояние от нас.
В) Защото скоростта на светлината е много по-голяма от тази на звука.
Г) Защото звукът се отразява от околните предмети и пристига по-късно.
13. На фигурата е изобразен модел на атом с масово число:
А) A = 11
Б) A = 7
В) A = 4
Г) A = 3

- протон
- неутрон
- електрон

14. Бета-частиците са поток от:
А) хелиеви ядра
Б) неутрони
В) протони
Г) електрони
15. Кое от следните твърдения е вярно за всички планети от земната група?
А) имат атмосфера
Б) имат естествени спътници
В) имат твърда повърхност
Г) на повърхността им има вода в течно състояние
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ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
1. Латинското наименование на елемента въглерод е Carboneum. Химичният му
знак е:
А) Са
Б) C
В) Cl
Г) Cr
2. Като знаете, че магнезият и кислородът проявяват една и съща валентност
(втора), посочете правилната формула на оксида на магнезия.
А) MgO2
Б) MgO
В) Mg2O2
Г) Mg2O
3. Определете валентността на алуминия в съединението Аl2O3.
А) 2
Б) 3
В) 5
Г) 6
4. При непълно горене на въглища се получава силно отровният газ въглероден
оксид. Коя e формулата на това съединение?
А) НО
Б) СО2
В) СО
Г) НО2
5. Кое от наименованията отговаря на съединение, изградено от натриеви
положителни и хлоридни отрицателни йони?
А) сода каустик
Б) готварска сол
В) солна киселина
Г) натриева основа
6. При кое от химичните взаимодействия се отделя водород?
А) Na + HCl →
Б) Na2O + HCl →
В) NaOH + HCl →
Г) Na2O + H2O →
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7. За натриевата основа НЕ е вярно, че
А) е основен хидроксид.
Б) променя синия лакмус в червен.
В) разяжда кожата.
Г) може да се получи от натрий и вода.
8. Взаимодействието на хлор с натрий се изразява с уравнението:
А) Cl2 + Na → NaCl
Б) 2 Cl + 2 Na → 2 NaCl
В) Cl2 +2 Na → 2 NaCl
Г) 2 Cl2 + Na → 2 NaCl
9. Солна киселина се получава при
А) разтваряне на хлороводород във вода
Б) разтваряне на сол във вода
В) смесване на сол и киселина
Г) взаимодействие на основа и киселина
10. Кои са веществата Х в схемата:
+ кислород
+ вода
Х
основни оксиди

основи

А) неметали
Б) метали
В) киселини
Г) соли
11. Вертикален ред от подобни химични елементи, който съдържа само елементи
от големите периоди, е:
А) А група
Б) Б група
В) малък период
Г) голям период
12. Като използвате закономерностите в периодичната система, определете реда, в
който всички оксиди са основни:
А) MgO, CaO, N2O5
Б) K2O, P2O5, Na2O
В) Na2O, СаO, Li2O
Г) Li2O, CO2, Na2O
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4

4

3

3

Валентност

Валентност

13. На коя от схемите е изразено изменението по групи на висшата валентност
спрямо кислорода на елементите от един и същи период?

2
1

2
1
0

0
0

1

2

3

4

5

6

7

0

8

1

2

3

A)

5

6

7

8

5

6

7

8

Б)
7

8

6

7

5

6

Ваелнтност

Валентност

4
А група

А група

4
3
2
1

5
4
3
2
1

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

А група

В)

2

3

4
А група

Г)

14. Трапезната вода е с рН около 7. Как ще се промени цветът на виолетовия
лакмус при потапянето му в чаша с такава вода и защо?
А) в малиново червен, защото средата е неутрална
Б) в червен, защото средата е киселинна
В) в син, защото средата е основна
Г) няма да се промени, защото средата е неутрална

15. Кой от следните международни
предупредителни знаци липсва на фигурата?
А) запалимо (пожароопасно) вещество
Б) разяждащо вещество
В) избухливо (взривоопасно) вещество
Г) токсично (отровно) вещество
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БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
1.

На кой ред са записани само царствата в организмовия свят?

А) Монера, Протиста, Гъби, Растения, Бактерии
Б) Монера, Протиста, Растения, Гъби, Животни
В) Растения, Гъби, Животни, Монера, Бактерии
Г) Растения, Гъби, Животни, Бактерии, Насекоми
2.

По кой от изброените критерии едноклетъчните организми се разделят на
царство Монера и царство Протиста?

А) тип дишане
Б) тип хранене
В) форма на клетката
Г) устройство на клетката
3.

Организмите, изобразени на схемата,
определяме като:

А) едноклетъчни еукариоти
Б) едноклетъчни прокариоти
В) едноклетъчни гъби
Г) едноклетъчни растения
4.

За дървесинната проводяща тъкан е вярно, че:

А) провежда органични вещества от листата към стъблото и корена
Б) провежда вода от корена към стъблото и листата
В) е изградена от живи клетки, подредени една над друга
Г) е изградена от плоски клетки с тънки клетъчни стени
5.

За семето е вярно, че:

А) в него се образуват половите клетки
Б) е характерно за всички кормусни растения
В) се образува само от зиготата след процеса оплождане
Г) съдържа зародиша и хранителна тъкан
6. Учителят поръчал на Ангел, Борис, Веско и Георги да донесат за часа по
биология спорово растение. На схемата е показано какво е донесъл всеки от тях.
Кое от момчетата се е справило със задачата?
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7.

Гъбите се отличават от растенията по това, че имат:

А) прикрепен начин на живот
Б) еукариотна организация на клетките
В) несамостойно хранене
Г) кислородно дишане
8.

Кои от изброените животни са двупластни?

А) чернодробен метил и свинска тения
Б) благороден корал и актиния
В) речен рак и планария
Г) домашна муха и хидра
9.

Лекар поставил диагноза ехинококоза на Петър. Кой е причинителят на това
заболяване?

А) кучешка тения
Б) свинска тения
В) детски глист
Г) спирална трихина
10. Храносмилателна система с един отвор (затворена храносмилателна система)
имат представителите на тип:
А) Плоски червеи
Б) Кръгли червеи
В) Прешленести червеи
Г) Мекотели
11. Ако искате да наблюдавате трахеи, то трябва да разполагате със:
А) зелена хидра
Б) дъждовен червей
В) листна въшка
Г) бисерна мида
12. Представителите на кой клас червеи нямат храносмилателна система?
А) Тении
Б) Смукалници
В) Ресничести червеи
Г) Многочетинести червеи
13. Какво ще препоръчате на приятелите си, за да се предпазват от бактериални
болести?
А) да изучат устройството на бактериите
Б) да поддържат добра лична хигиена
В) да посещават редовно личния си лекар
Г) активно да спортуват
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14. С кой от изброените организми може да замените гущера в представената на
схемата хранителна верига?
А) сова
Б) орел
В) заек
Г) жаба

15. Растенията принадлежат към групата на:
А) продуцентите
Б) консументите І ред
В) консументите ІІ ред
Г) редуцентите
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