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Училище: ………………………………………………………………………………Град (село): ………………………………………… 
Утвърдил директор: …………………………….…………………………………. 

(Име, фамилия, подпис) 
 
 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
по учебния предмет биология и здравно образование за 9. клас 

на издателство „Педагог 6“ 
 

Брой учебни часове (по учебен план): 90 часа 
Брой часове за I уч. срок : …. часа, …. уч. седмици, … часа седмично     Брой часове за II уч. срок: .…часа, …. уч. седмици, .... часа седмично 
Уроци за нови знания: 53 часа (61%)           Уроци за преговор и обобщение: 6 часа (7%) 
Уроци за практически дейности (лабораторни уроци, упражнения и др.): 16 часа (17%) 
Уроци за дискусии, дебати, семинари и др. 7 (6%)         Уроци за контрол и оценка: 8 часа (9%)  

 
 

Разработил: ……………………………..…………………………………….. 
(Име, фамилия, подпис) 

 
 
 

№ 
по 
ред 

Уч. 
сед-

мица 

Тема на 
урочната 
единица 

Уроч-
на 

едини-
ца 

Компетентности като очаквани ре-
зултати от обучението 

Нови по-
нятия 

Контекст и дейности  
за всяка урочна единица 

Методи и форми на 
оценяване по теми 

и/или раздели 

Забе-
леж-
ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Начален пре-

говор. Мно-
гообразие и 
групиране на 
организмите  

Прего-
вор 

Актуализация на основните знания и 
умения от учебното съдържание по 
човекът и природата в 5. и 6. клас и 
биология и здравно образование 7. 
клас. 

 Актуализация на очакваните резултати 
по теми от учебната програма по чове-
кът и природата в 5. и 6. клас и биоло-
гия и здравно образование 7. клас 

Устна качествена 
оценка на работата в 
час. 

 

  Входящ кон-
трол 

Конт-
рол и 
оценка 

Демонстрира знания и умения, свър-
зани с основните понятия по човекът 
и природата в 5. и 6. клас и биология и 
здравно образование 7. клас. 

 Решаване на задачи за диагностика на 
входното равнище на учениците 

Писмено диагностич-
но тестиране. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
РАЗДЕЛ 1. СТРУКТУРНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ 

2.  Равнища на 
организация 
на човешкия 
организъм 

Нови 
знания 

Назовава, дефинира и разпознава рав-
нищата на организация в човешкия 
организъм 

 Назовава, разпознава и описва равнищата на 
организация в човешкия организъм. Само-
стоятелно проучване и събиране на инфор-
мация за пропорциите на човешкото тяло.  

Осъществяват се устни 
и писмени (до 10 мин.) 
индивидуални изпит-
вания, като се използ-
ват въпросите и зада-
чите от учебника и ра-
ботните листове. 
Групови устни изпит-
вания. 

 

3.  Тъканно рав-
нище на ор-
ганизация 

Нови 
знания 

Изброява, описва и означава (върху 
схема, изображение, модел) различни 
видове тъкани на структурна и функ-
ционална основа. 

 Дефинира, разпознава в текст и изобра-
жение видове тъкани. Извежда крите-
рии за групирането на човешките тъка-
ни. Моделира неврон.  

 

4  Структурна 
организация 
на човешкия 
организъм 

Упраж-
нение 

Проследява и описва на изображение 
органи в човешкото тяло и тъканите, 
които ги изграждат. 

 Представя резултати от анализ на изоб-
ражения за човешките тъкани в таблич-
на форма.  

Проверка и оценка на 
уменията за анализ на 
изображения и извеж-
дане на обобщения и 
изводи. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБМЯНА НА ВЕЩЕСТВАТА  
5.  Храносмила-

телна систе-
ма. Храна и 
хранене 

Нови 
знания 

Назовава и сравнява видове хранителни 
вещества. Оценява и дискутира значе-
нието на състава на храната за нормал-
ното функциониране на организма. 

 Назовава и групира хранителни вещества. 
Изчислява количественото съотношение 
между групите вещества в човешкия орга-
низъм при дадена цел и ориентири. Разчи-
та графично представена информация и 
обосновава твърдение. 

Осъществяват се устни 
и писмени (до 10 мин.) 
индивидуални изпит-
вания, като се използ-
ват въпросите и зада-
чите от учебника и ра-
ботните листове. 
Групови устни изпит-
вания. 

 

6.  Храносмила-
телни органи. 
Механично 
смилане на 
храната 

Нови 
знания 

Дефинира процеса хранене. Изброява, 
описва и означава (върху схема, изобра-
жение, модел) органи на храносмила-
телната система в устната кухина. 

механич-
но храно-
смилане 

Назовава, разпознава и описва устройс-
твото и функциите на органите на хра-
носмилателната система в текст и изоб-
ражение. Трансформира текстова ин-
формация в таблица. 

 

7.   Храносмила-
телни органи 
в коремната 
кухина. Хи-
мично смила-
не и всмуква-
не 

Нови 
знания 

Изброява, описва и означава (върху схе-
ма, изображение, модел) органи на хра-
носмилателната система в коремната ку-
хина. Дефинира и описва химично сми-
лане на храната и всмукване. Сравнява 
храносмилателната система на човека с 
тази на бозайниците по устройство и 
функции. 

химично 
храно-
смилане 

Назовава, разпознава и описва устройство-
то и функциите на органите на храносми-
лателната система в текст и изображение. 
Аргументира значението на органите на 
храносмилателната система. Сравнява ор-
ганите на храносмилателната система по 
структура и функции. Аргументира и за-
щитава твърдение.  

  

8.   Заболявания 
и профилак-
тика на хра-
носмилател-
ната система  

Нови 
знания 

Изброява и описва по алгоритъм (причи-
ни–признаци–превенция) заболявания на 
храносмилателната система. Оценява 
влиянието на алкохола, енергийните на-
питки, хранителните диети и прехранва-
нето върху състоянието на организма. 

 Разпознава в текст и изображение инфор-
мация за здравословно хранене, храните-
лен режим и хигиенни правила. Прилага 
знания при аргументиране на твърдения. 
Проучва, избира, използва различни из-
точници на информация при решаване на 
проблем. Провежда самостоятелно изслед-
ване и представя резултатите.  
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9.   Храна и хра-

нене 
Упраж-
нение 

Описва резултати от проведен експе-
римент по даден план и ориентири. 
Оценява рискови фактори, свързани 
със състоянието на органите на хра-
носмилателната система. 

 Сравнява хранителни продукти по БДС. 
Прилага качествени реакции за доказ-
ване на въглехидрати и белтъци. Тран-
сформира информация от фигура в 
текст и таблица. Самостоятелно изчис-
лява индекс на телесната маса. 

Проверка и оценка на 
експерименталните 
умения и на тези за ана-
лиз на хранителни про-
дукти и извеждане на 
обобщения и изводи. 

 

10.  Знам и мога. 
Храносмила-
телна систе-
ма. 

Конт-
рол и 
оценка 

Установяване на нивото на сформира-
ност на понятията: храносмилателна сис-
тема и органи, механично и химично 
смилане на храната и всмукване; умени-
ята – дефиниране, разпознаване, описва-
не, сравнение, групиране, аргументиране 
и др. 

 Решаване на задачи, съставени въз ос-
нова на очакваните резултати по теми. 
Учениците са запознати предварително 
с тези изисквания в достъпен за тях ва-
риант. 

Писмено диагностич-
но тестиране. 

 

11.   Дихателна 
система. Ме-
ханизъм на 
дишането 

Нови 
знания 

Дефинира процеса дишане. Изброява, 
описва и означава (върху схема, изоб-
ражение, модел) устройство и 
функции на органите на дихателната 
система. Сравнява дихателната 
система на човека с тази на бозайни-
ците по устройство и функции. 

 Назовава, разпознава и описва устройство-
то и функциите на органите на дихателна-
та система в текст и изображение. Аргумен-
тира значението на органите на дихателна-
та система. Сравнява органите на дихател-
ната система по структура и функции. Ана-
лизиране на текстова информация с цел ар-
гументиране на дадено твърдение. Транс-
формира информация от таблица в графика. 

Осъществяват  се устни 
и писмени (до 10 мин.) 
индивидуални изпит-
вания, като се използ-
ват въпросите и зада-
чите от учебника и ра-
ботните листове. 
Групови устни изпит-
вания. 

 

12.   Заболявания 
и профилак-
тика на диха-
телната сис-
тема  

Нови 
знания 

Изброява и описва по алгоритъм (при-
чини–признаци–превенция) заболява-
ния на дихателната система. Оценява 
и дискутира значението на състава на 
въздуха за нормалното функционира-
не на организма. 

 Назовава и разпознава в текст и изображе-
ние заболявания на органите на дихателната 
система. Описва заболяванията на дихател-
ната система в последователността: причи-
ни – симптоми – профилактика. Проучва, 
избира и използва различни източници на 
информация за решаване на задача при да-
дена цел. Съставя текст по рисунка. 

 

13.   Дишане Упраж-
нение 

Описва резултати от проведен експе-
римент по даден план и ориентири. 
Оценява рискови фактори, свързани 
със състоянието на органите на диха-
телната система. 

 Самостоятелно изчислява и сравнява жиз-
нената вместимост при индивидите от два-
та пола. Анализира зависимости между 
жизнената вместимост и двигателната ак-
тивност на индивида. Трансформира ин-
формация от таблица в графика. Самоо-
ценка на степента на формираност на поз-
навателните умения. 

Проверка и оценка на 
експерименталните 
умения и на уменията 
за извеждане на обоб-
щения и изводи. 

 

14.  Гледна точка 
„Тютюно-
пушене“ 

Диску-
сия  

Оценява рисковете за здравето в кон-
кретна ситуация. Предлага и подкрепя 
дейности, насочени към опазване на 
личното здраве и здравето на околни-
те.  

 Самостоятелно проучване на информа-
ция от различни източници, дискутира-
не на проблеми, проявяване на критич-
но мислене, работа в екип, планиране на 
дейности, изразяване на мнение и фор-
мулиране на решения. 

Проверка и оценка на 
уменията за извеждане 
на проблеми  и тези за 
защита на собствена 
позиция. Толерантно 
отношение. 
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15.  Отделителна 

система. Ме-
ханизъм на 
образуване на 
урината 

Нови 
знания 

Дефинира процеса отделяне. Изброя-
ва, описва и означава (върху схема, 
изображение, модел) устройство и 
функции на органите на отделителна-
та система. 

 Назовава, разпознава и описва устройст-
вото и функциите на органите на дихател-
ната система в текст и изображение. Опис-
ва етапите на уринообразуването. Аргу-
ментира собствено твърдение по дадено 
изображение. 

Осъществяват се устни 
и писмени (до 10 мин.) 
индивидуални изпит-
вания, като се използ-
ват въпросите и зада-
чите от учебника и ра-
ботните листове. 
Групови устни изпит-
вания. 

 

16.   Заболявания 
и профилак-
тика на отде-
лителната 
система 

Нови 
знания 

Изброява и описва по алгоритъм (при-
чини–признаци–превенция) заболява-
ния на отделителната система. Оценя-
ва и дискутира значението на състава 
на храната за нормалното функциони-
ране на отделителната система. 

 Назовава и разпознава в текст и изображе-
ние заболявания на органите на отделител-
ната система. Описва заболяванията на от-
делителната система в последовател-
ността: причини – симптоми – профилак-
тика. Проучва, избира и използва различни 
източници на информация за решаване на 
задача при дадена цел. Работа в екип. 

 

17.  Отделителна 
система 

Упраж-
нение 

Описва резултати от проведен експе-
римент по даден план и ориентири. 
Оценява рискови фактори, свързани 
със състоянието на органите на отде-
лителната система. 

 Описва етапите при изследване на урина-
та. Свързва нарушения в процеса на ури-
нообразуването при наличие на бактерии, 
глюкоза и белтъци в урината. Изработва-
не на модел на бъбречно телце.  

Проверка и оценка на 
експерименталните 
умения и на уменията 
за извеждане на обоб-
щения и изводи. 

 

18.   Сърдечно-
съдова систе-
ма.  
Кръв – състав 
и функции  

Нови 
знания 

Дефинира вътрешна течна среда на 
организма. Изброява, описва и озна-
чава (върху схема, изображение, мо-
дел) частите на кръвта – кръвна плаз-
ма и формени елементи, и кръвните 
групи. 

формени 
елементи  
кръвни 
групи 

Назовава, разпознава и описва частите на 
кръвта – кръвна плазма и формени еле-
менти, и кръвните групи в текст и изоб-
ражение. Описва формените елементи на 
кръвта по даден алгоритъм: форма – го-
лемина – функция. Трансформира ин-
формация от текст в графика.  

Осъществяват се устни 
и писмени индивидуал-
ни изпитвания, като се 
използват въпросите и 
задачите от учебника и 
работните листове. 
Групови изпитвания. 

 

19.   Сърце и кръ-
воносни съдо-
ве. Кръво-
обращение. 
Лимфо-
обращение 

Нови 
знания 

Дефинира процесите кръвообращение 
и лимфообращение. Изброява, описва 
и означава (върху схема, изображение, 
модел) устройство и функции на орга-
ните на сърдечносъдовата система. 

 Назовава, разпознава и описва частите на 
сърцето и кръвоносните съдове в текст и 
изображение. Описва в правилна после-
дователност кръвообращение и лимфо-
обращение. Използва знания от физика и 
математика за изчисляване на времето за 
сърцевата систола и пауза. 

  

20.  Заболявания 
и профилак-
тика на сър-
дечно-
съдовата сис-
тема 

Нови 
знания 

Дефинира понятията имунитет и вакси-
ни. Изброява и описва по алгоритъм 
(причини–признаци–превенция) заболя-
вания на сърдечносъдовата система. 
Оценява рискови ситуации, свързани със 
заразяване по кръвен път, и аргументира 
личната отговорност на всеки човек. 
Дискутира значението на ваксините, вак-
синациите и имунизациите като средство 
за профилактика на здравето. 

имунитет 
ваксини 

Назовава и разпознава в текст и изображе-
ние заболявания на органите на сърдечно-
съдовата система. Описва заболяванията 
на кръвта, кръвоносните съдове и сърцето 
в последователността причини – симпто-
ми – профилактика. Формулиране на 
текст по дадено изображение. Проучва, 
избира и използва различни източници на 
информация за решаване на задача при да-
дена цел. Работа в екип. 
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21.  Сърдечно-

съдова систе-
ма 

Упраж-
нение 

Регистрира резултати от измерване на 
пулс и артериално налягане. 

 Измерва и сравнява пулса при спокойно 
състояние и след физическо натоварване. 
Измерва артериално кръвно налягане. Из-
вежда обобщения за зависимостта на арте-
риалното налягане от пола и възрастта. 

Проверка и оценка на 
експерименталните 
умения и на уменията 
за извеждане на обоб-
щения и изводи. 

 

22.  Обмяна на 
веществата 

Обоб-
щение 

Аргументира единството на процесите 
хранене, дишане и отделяне при чове-
ка. Обосновава ролята на кръвта за 
единството на обменните процеси. 

 Формулира изводи за обменните процеси 
при човека въз основа на графична или 
текстова информация. Прилага знания за 
кръвта и сърдечносъдовата система при 
обосноваване на единството на обменните 
процеси в организма. 

Проверка и оценка на 
уменията за правене на 
обобщения и форму-
лиране на изводи. 

 

23.  Гледна точка 
„Перфектна 
фигура за 
кратко време“ 

Диску-
сия 

Оценява рисковете за здравето в кон-
кретна ситуация. Предлага и подкрепя 
дейности, насочени към опазване на 
личното здраве и здравето на околни-
те. 

 Самостоятелно проучване на информа-
ция от различни източници, дискутира-
не на проблеми, проявяване на критич-
но мислене, работа в екип, планиране на 
дейности, изразяване на мнение и фор-
мулиране на решения. 

Проверка и оценка на 
уменията за извеждане 
на проблеми и на тези 
за защита на собствена 
позиция. Толерантно 
отношение към оста-
налите участници. 

 

24.  Знам и мога. 
Обмяна на 
веществата 

Конт-
рол и 
оценка 

Установяване на нивото на сформира-
ност на понятията, отнасящи се към ди-
хателна, отделителна и сърдечносъдова 
система; уменията – дефиниране, раз-
познаване, описване, сравнение, групи-
ране, аргументиране и др. 

 Решаване на задачи, съставени въз ос-
нова на очакваните резултати по теми. 
Учениците са запознати предварително 
с тези изисквания в достъпен за тях ва-
риант. 

Писмено диагностично 
тестиране. 

 

РАЗДЕЛ 3. ДВИЖЕНИЕ И ОПОРА НА ТЯЛОТО 

25.  Опорно-
двигателна 
система. Кос-
ти  

Нови 
знания 

Изброява и описва видове кости, свър-
зване между костите, устройство и 
функции на ставите. 

свързване 
на костите 
(неподвиж-
но, полу-
подвижно 
и подвиж-
но) 
стави 

Описва костите по даден алгоритъм: 
форма, устройство, място в скелета, 
функция. Назовава и описва начините 
за свързване на костите. Проучва, изби-
ра и използва различни източници на 
информация за решаване на задача при 
дадена цел. Работа в екип. Изработване 
на презентация. 

Осъществяват се устни 
и писмени индивидуал-
ни изпитвания, като се 
използват въпросите и 
задачите от учебника и 
работните листове. 
Групови устни изпит-
вания. 

 

26.  Скелет Нови 
знания 

Изброява, описва и означава (върху 
схема, изображение, модел) устройст-
вото и функциите на скелета. Сравня-
ва скелета на човека с този на бозай-
ниците по 
устройство и функции. 

 Назовава и описва частите на скелета 
при човека. Привежда аргументи в под-
крепа на твърдения. Сравнява скелета 
на човека и горилата при дадени наго-
тово критерии за сравнение и прави 
обобщения и изводи.  
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27.  Скелетни 

мускули 
Нови 
знания 

Изброява, описва и означава (върху 
схема, изображение, модел) устройст-
вото и функциите на скелетните мус-
кули. Сравнява скелетните мускули на 
човека с тези на бозайниците по уст-
ройство и функции. 

 Разпознава в текст и изображение ин-
формация за скелетните мускули. Срав-
нява скелетните мускули по форма и 
функция. Сравнява мимическите мус-
кули на човека с тези на останалите 
примати и прави обобщения и изводи. 
Проучва, избира и използва различни 
източници на информация за решаване 
на задача при дадена цел. Работа в екип. 

  

28.  Заболявания и 
профилактика 
на опорно-
двигателната 
система 

Нови 
знания 

Изброява и описва по алгоритъм (при-
чини–признаци–превенция) уврежда-
ния и заболявания на опорно-
двигателната система. Оценява важ-
ността и аргументира необходимостта 
от превенция и профилактика на забо-
лявания на опорно-двигателната сис-
тема. 

 Назовава и разпознава в текст и изобра-
жение заболявания на опорно-двигател-
ната система. Описва заболяванията на 
опорно-двигателната система в последо-
вателността причини – симптоми – про-
филактика. Формулиране на текст по да-
дено изображение. Трансформира ин-
формация от графика в таблица. 

 

29.  Първа помощ 
при травми 

Упраж-
нение 

Назовава и описва рискови фактори, 
водещи до увреждане на опорно-
двигателната система. 

 Назовава, разпознава и описва видове 
травми на опорно-двигателната систе-
ма. Описва последователността от дейс-
твия при оказване на долекарска помощ 
при травми на опорно-двигателната 
система и кръвотечения. Решава казуси. 
Самооценка на степента на формира-
ност на познавателните умения. 

Проверка и оценка на 
уменията за оказване 
на долекарска помощ и 
на уменията за извеж-
дане на обобщения и 
изводи. 

 

30.  Гледна точка 
„Еднакви и 
различни“  

Диску-
сия 

Оценява важността на проявата на то-
лерантност и осигуряване на равни 
възможности за хората с увреждания. 

 Самостоятелно проучване на информа-
ция от различни източници, дискутира-
не на проблеми, проявяване на критич-
но мислене, работа в екип, планиране на 
дейности, изразяване на мнение и фор-
мулиране на решения. 

Проверка и оценка на 
уменията за извеждане 
на проблеми и на тези 
за защита на собствена 
позиция. Толерантно 
отношение към оста-
налите участници. 

 

31.  Знам и мога.  
Движение и 
опора на тя-
лото 

Конт-
рол и 
оценка 

Установяване на нивото на сформира-
ност на понятията, включени в разде-
ла „Движение и опора на тялото“; 
уменията – дефиниране, разпознаване, 
описване, сравнение, групиране, ар-
гументиране и др. 

 Решаване на задачи, съставени въз ос-
нова на очакваните резултати по теми. 
Учениците са запознати предварително 
с тези изисквания в достъпен за тях ва-
риант. 

Писмено диагностично 
тестиране. 
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РАЗДЕЛ 4. РАЗМНОЖАВАНЕ, РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ 

32.  Мъжка поло-
ва система 

Нови 
знания 

Изброява, описва и означава (върху 
схема, изображение, модел) устройст-
во и функции на органите на мъжката 
полова система. Сравнява мъжката 
полова система с тази на бозайниците 
по устройство и функции. 

 Разпознава в текст и изображение орга-
ни на мъжката полова система. Описва 
устройството и функциите  на органите 
на мъжката полова система. Прилага 
знания за мъжката полова система при 
анализ на мисловен експеримент и 
формулира изводи. 

При изучаване на те-
мите се осъществяват 
устни и писмени (до 
10 мин.) индиви-
дуални изпитвания, 
като се използват въп-
росите и задачите от 
учебника и работните 
листове. Групови уст-
ни изпитвания по вре-
ме на работа в клас. 

 

33.  Женска поло-
ва система 

Нови 
знания 

Изброява, описва и означава (върху 
схема, изображение, модел) устройст-
во и функции на органите на женската 
полова система. Сравнява женската 
полова система с тази на бозайниците 
по устройство и функции. 

овулация; 
менструа-
лен цикъл 

Разпознава в текст и изображение орга-
ни на женската полова система. Описва 
устройството и функциите  на органите 
на женската полова система. Анализира 
и трансформира текстово представена 
информация в графика. Проучва, избира 
и използва различни източници на ин-
формация за решаване на задача при 
дадена цел. Работа в екип. 

 

34.  Заболявания 
и профилак-
тика на поло-
вата система 

Нови 
знания 

Назовава и описва по алгоритъм (при-
чини–-признаци–превенция) заболя-
вания на половата система и болести, 
предавани по полов път. Описва същ-
ността и значението на сексуалното и 
репродуктивното здраве. Аргументира 
необходимостта от опазване на сексу-
алното и репродуктивното здраве. 

 Назовава и разпознава в текст и изоб-
ражение заболявания на половата сис-
тема. Описва заболяванията на половата 
система в последователността причини 
– симптоми – профилактика. Привежда 
аргументи в подкрепа на дадено твър-
дение. Разработване и защита на проект. 
Изработване на презентация. Работа в 
екип. 

 

35.  Индивидуално 
развитие на 
човека. 
Зародишно 
развитие. 
Раждане 

Нови 
знания 

Назовава, посочва върху изображе-
ние/модел и описва основните етапи в 
зародишното развитие. Сравнява за-
родишното развитие на човека с това 
на бозайниците. Дискутира личната 
отговорност при създаване на потомс-
тво. 

 Разпознава в текст и изображение и 
описва основните етапи в зародишното 
развитие при човека. Прилага знания за 
зародишното развитие при анализ на 
мисловен експеримент и формулира из-
води. Привежда аргументи в подкрепа 
на дадено твърдение. Съставя аргумен-
тативен текст по изображения. 

  

36.  Индивидуално 
развитие на 
човека. 
Следзародиш-
но развитие 

Нови 
знания 

Назовава, посочва върху изображе-
ние/модел и описва основните етапи в 
следзародишното развитие. Описва 
етапите на психосексуалното развитие 
на личността. 

 Разпознава в текст и изображение и 
описва основните етапи в следзародиш-
ното развитие при човека. Сравнява 
промените, които настъпват по време на 
пубертета при индивидите от двата пола 
и извежда обобщения. Анализира гра-
фично представена информация. 
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37.  Размножаване, 

растеж и раз-
витие 

Обоб-
щение  

Дискутира необходимостта от толе-
рантно отношение към хора с различ-
на сексуална ориентация. Сравнява 
индивидуалното равитие на човека с 
това на бозайниците.   

 Извежда обобщения и изводи за индиви-
дуалното развитие при човека. Разпознава 
в текст и изображение основни етапи в 
зародишното развитие при човека и оста-
налите гръбначни животни. 

Проверка и оценка на 
уменията за правене на 
обобщения и форму-
лиране на изводи. 

 

38.  Знам и мога. 
Размножаване, 
растеж и раз-
витие 

Конт-
рол и 
оценка 

Установяване на нивото на сформира-
ност на понятията, включени в разде-
ла „Размножаване, растеж и разви-
тие“; уменията – дефиниране, разпоз-
наване, описване, сравнение, групира-
не, аргументиране и др. 

 Решаване на задачи, съставени въз ос-
нова на очакваните резултати по теми. 
Учениците са запознати предварително 
с тези изисквания в достъпен за тях ва-
риант. 

Писмено диагностич-
но тестиране. 

 

РАЗДЕЛ 5. РЕГУЛАЦИЯ И ХОМЕОСТАЗА 

39.  Нервна сис-
тема 

Нови 
знания 

Изброява, описва и означава (върху 
схема, изображение, модел) частите 
на нервната система и рефлексната 
дъга. Описва и сравнява безусловни и 
условни рефлекси. Сравнява условни-
те рефлекси при човека и бозайници-
те. 

нервна 
регулация 
рефлекс  
рефлексна 
дъга 

Разпознава в текст и изображение и 
описва частите на нервната система при 
човека. Разпознава и означава частите 
на рефлексната дъга. Демонстрира уме-
ния за анализ на различни видове текст 
(художествен, научен и др.) и различа-
ването им. 

При изучаване на те-
мите се осъществяват 
устни и писмени (до 
10 мин.) индиви-
дуални изпитвания ка-
то се използват въпро-
сите и задачите от 
учебника и работните 
листове. Групови уст-
ни изпитвания по вре-
ме на работа в клас. 

 

40.  Главен мозък Нови 
знания 

Изброява, описва и означава (върху 
схема, изображение, модел) устройст-
во и функции на главния мозък. Оце-
нява ролята на висшата нервна дей-
ност за успешно личностно развитие. 

висша 
нервна 
дейност 

Разпознава в текст и изображение и 
описва частите на главния мозък при 
човека. Свързва зоните в кората на 
крайния мозък със съответната им фун-
кция. 

 

41.  Гръбначен 
мозък 

Нови 
знания 

Изброява, описва и означава (върху 
схема, изображение, модел) устройст-
во и функции на гръбначния мозък. 

 Разпознава в текст и изображение и опис-
ва частите на гръбначния мозък при чове-
ка. Прилага знания за устройството и 
функциите на гръбначния мозък при ана-
лиз на мисловен експеримент и формули-
ра изводи. Моделира сегмент от гръбна-
чен мозък. 

  

42.  Заболявания 
и профилак-
тика на нерв-
ната система 

Нови 
знания 

Назовава и описва по алгоритъм (при-
чини–признаци–превенция) заболява-
ния на нервната система. Изброява 
вещества с наркотично действие и 
оценява опасността от употребата на 
алкохол и наркотици както за лич-
ността, така и за обществото. 

 Назовава и разпознава в текст и изоб-
ражение заболявания на нервната сис-
тема. Описва заболяванията на нервната 
система в последователността причини 
– симптоми – профилактика. Проучва, 
избира и оценява различни източници 
на информация за решаване на задача 
при дадена цел. Работа в екип. 
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43.  Нервна сис-

тема 
Упраж-
нение  

Прогнозира въздействието на конк-
ретни фактори върху състоянието на 
нервната система и влиянието им вър-
ху личността и обществото. 

 Описва последователността от действия 
при оказване на долекарска помощ при 
загуба на съзнание, абстиненция или пре-
дозиране. Решава казуси и работи в екип. 
Самооценка на степента на формираност 
на познавателните умения. 

Проверка и оценка на 
уменията за оказване 
на долекарска помощ и 
на уменията извеждане 
на обобщения и изво-
ди. 

 

44.  Гледна точка 
„Психоактив-
ни вещества“ 

Диску-
сия 

Дискутира употребата и въздействие-
то на психоактивни вещества. Аргу-
ментира необходимостта от профи-
лактика на психическото здраве. 

 Самостоятелно проучване на информа-
ция от различни източници, дискутира-
не на проблеми, проявяване на критич-
но мислене, работа в екип, планиране на 
дейности, изразяване на мнение и фор-
мулиране на решения. 

Проверка и оценка на 
уменията за извеждане 
на проблеми и на тези 
за защита на собствена 
позиция. Толерантно 
отношение. 

 

45.  Хормонална 
регулация. 
Жлези с вът-
решна секре-
ция 

Нови 
знания 

Изброява, описва и означава (върху 
схема, изображение, модел) устройст-
во и функции на органите на ендок-
ринната система. Доказва с примери 
връзки между нервната и хормонална-
та регулация. 

ендокрин-
ни жлези, 
хормонал-
на регула-
ция, хор-
мони, хо-
меостаза  

Разпознава в текст и изображение ендо-
кринни жлези. Описва функциите на жле-
зите с вътрешна секреция по признаците 
местоположение в организма, хормони, 
действие на хормоните. Анализира текст 
и съотнася информацията в него към съ-
ответна жлеза.  

При изучаване на те-
мите се осъществяват 
устни и писмени (до 
10 мин.) индиви-
дуални изпитвания, 
като се използват въп-
росите и задачите от 
учебника и работните 
листове. Групови уст-
ни изпитвания по вре-
ме на работа в клас. 

 

46.  Заболявания 
и профилак-
тика на ен-
докринната 
система 

Нови 
знания 

Назовава и описва по алгоритъм (при-
чини–признаци–превенция) заболява-
ния на ендокринната система. Диску-
тира употребата и въздействието на 
хормонални препарати. 

 Разпознава, назовава в текст и изображе-
ние заболявания на ендокринната систе-
ма. Групира заболявания, резултат от хи-
пофункция и хиперфункция на жлезите с 
вътрешна секреция. Свързва нару-
шенията във функциите на ендокринните 
жлези с конкретно заболяване. 

 

47.  Зрителна се-
тивна систе-
ма. Заболява-
ния и профи-
лактика 

Нови 
знания 

Изброява, описва и означава (върху 
схема, изображение, модел) устройст-
во и функции на зрителната сетивна 
система. Назовава и описва по алгори-
тъм (причини-признаци-превенция) 
заболявания на зрителната сетивна 
система. 

сетивни 
системи 

Назовава елементите на сетивните систе-
ми. Описва зрителната сетивна система 
по алгоритъма: вид на дразнителя, место-
положение на рецепторите, сетивен път и 
локализация на сетивната зона. Назовава 
и разпознава заболявания на зрителната 
сетивна система в резултат от бактериал-
ни и вирусни инфекции и нарушения в 
резултат на анатомични нарушения. Ана-
лиз на текстова информация и извеждане 
на аргументи за дадено твърдение. 

  

48.  Слухова и 
равновесна 
сетивна сис-
тема. Заболя-
вания и про-
филактика 

Нови 
знания 

Изброява, описва и означава (върху 
схема, изображение, модел) устройст-
во и функции на слуховата сетивна 
система. Назовава и описва по алгори-
тъм (причини–признаци–превенция) 
заболявания на слуховата сетивна 
система. 

 Описва слуховата и равновесната се-
тивна система по алгоритъма: вид на 
дразнителя, местоположение на рецеп-
торите, сетивен път и локализация на 
сетивната зона. Анализ на текстова ин-
формация и извеждане на аргументи в 
подкрепа на дадено твърдение. 
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49.  Вкусова и 

обонятелна 
сетивна сис-
тема 

Нови 
знания 

Изброява, описва и означава (върху 
схема, изображение, модел) устрой-
ство и функции на обонятелната и 
вкусовата система. Сравнява обоня-
телната сетивна система на човека с 
тази на бозайниците. 

 Описва вкусовата и обонятелната сетивна 
система по алгоритъма: вид на дразнителя, 
местоположение на рецепторите, сетивен 
път и локализация на сетивната зона. Ана-
лиз на текстова информация и извеждане 
на аргументи в подкрепа на твърдение. 

  

50.  Зрителна се-
тивна систе-
ма 

Упраж-
нение 

Представя резултати от експериментално 
изследване на периферното зрение, 
сляпото петно и цветното зрение.  

 Измерва периферно зрение, сляпо петно 
и цветно зрение. Работа в екип. 

Проверка и оценка на 
експерименталните 
умения. 

 

51.  Кожа. Струк-
тура и функ-
ции. Заболя-
вания и про-
филактика 

Нови 
знания 

Изброява, описва и означава (върху 
схема, изображение, модел) устройст-
во и функции на кожата. Назовава и 
описва по алгоритъм (причини–
признаци–превенция) заболявания на 
кожата. 

кожа  
термо-
регулация 

Назовава, разпознава и описва в текст и 
изображение частите на кожата. Описва 
системата за повърхностна сетивност в 
следния алгоритъм: разположение и ви-
дове рецептори, сетивен път и сетивна 
зона. Описва заболяванията на кожата в 
последователността причини – симпто-
ми – профилактика. 

Осъществяват устни и 
писмени  индивидуал-
ни изпитвания, като се 
използват въпросите и 
задачите от учебника и 
работните листове. 
Групови устни изпит-
вания. 

 

52.  Нервна и ен-
докринна ре-
гулация 

Упраж-
нение 

Доказва с примери връзката между 
нервната и ендокринната система. 

 Решаване на казуси. Свързва броя на ерит-
роцитите в кръвта с надморската височина, 
на която живее индивидът. Разчита таб-
лично представена информация и извежда 
обобщения и изводи. Представя резултати 
от мисловен експеримент. Самооценка на 
степента на формираност на познавател-
ните умения.  

Проверка и оценка на 
експерименталните 
умения и на уменията 
за извеждане на обоб-
щения и изводи. 

 

53.  Регулация и 
хомеостаза 

Обоб-
щение 

Обосновава ролята на регулацията и 
хомеостазата за функционирането на 
човешкия организъм като единно ця-
ло. 

 Оценява ролята на нервната и ендокрин-
ната система за регулацията в организма. 
Извежда обобщения за механизмите на 
регулация за запазване на хомеостазата и 
телесната температура. 

Проверка и оценка на 
уменията за правене на 
обобщения и форму-
лиране на изводи. 

 

54.  Нервна систе-
ма, ендокрин-
на система, 
сетивни сис-
теми и кожа 

Конт-
рол и 
оценка 

Установяване на нивото на сформи-
раност на понятията, отнасящи се към 
ендокринна система, сетивни системи 
и кожа; уменията – дефиниране, раз-
познаване, описване, сравнение, гру-
пиране, аргументиране и др. 

 Решаване на задачи, съставени въз ос-
нова на очакваните резултати по теми. 
Учениците са запознати предварително 
с тези изисквания в достъпен за тях ва-
риант. 

Писмено диагностич-
но тестиране. 
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55.  Структурна 

организация 
на живите 
системи. Хи-
мични еле-
менти и не-
органични 
съединения 

Прего-
вор с 
разши-
рение 
(нови 
зна-
ния) 

Описва и представя схематично равни-
щата на организация на многоклетъчния 
организъм и клетката като основна стру-
ктурна единица. Изброява групи химич-
ни елементи въз основа на процентното 
им съдържание в клетката и илюстрира с 
примери тяхното значение. Разпознава (в 
текст, изображение, модел), описва по 
алгоритъм (състав − свойства – функ-
ции) и представя схематично неорганич-
ни  съединения, изграждащи клетката. 

 Назовава и разпознава в текст и изоб-
ражение равнища на организация на 
клетката. Анализира схеми и графики, 
илюстрира с примери съотношения на 
химични елементи в живите организми 
и в неживата природа. Анализира тест и 
открива термини в речника и съставя 
описание/определение. 

При изучаване на те-
мите се осъществяват 
устни и писмени (до 
10 мин.) индиви-
дуални изпитвания, 
като се използват въп-
росите и задачите от 
учебника и работните 
листове. Групови уст-
ни изпитвания. 

 

56.  Органични 
съединения. 
Въглехидрати 
и липиди 

Нови 
знания 

Дефинира въглехидрати и липиди. Гру-
пира въглехидрати и липиди въз основа 
на броя и вида на мономерните им еди-
ници. Сравнява групи въглехидрати и 
липиди по състав и функции. Разпозна-
ва (в текст, изображение, модел), описва 
по алгоритъм (състав − свойства − фун-
кции) и представя схематично въгле-
хидрати и липиди, изграждащи клетка-
та. 

биополи-
мери,  
въглехид-
рати, 
липиди 

Групира въглехидрати и липиди по за-
дадени критерии. Анализира резултати 
от проведен експеримент с цел доказва-
не на свойствата на фосфолипидите. 
Самостоятелно проучва информация за 
приложението на липозомите в меди-
цинската практика. Анализира тест и 
открива термини в речника и съставя 
описание/определение. 

 

57.  Нуклеинови 
киселини – 
структура и 
видове 

Нови 
знания 

Дефинира нуклеинови киселини. Срав-
нява ДНК и РНК по строеж и функции. 
Разпознава (в текст, изображение, мо-
дел), описва по алгоритъм (строеж − 
свойства − функции) и представя схема-
тично ДНК и РНК. 

нуклеино-
ви кисели-
ни (ДНК, 
РНК) 

Сравнява мономерите, изграждащи 
ДНК и РНК. Попълва схеми, таблици и 
др., описващи строежа и функциите на 
ДНК и РНК. Формулира обобщения и 
изводи въз основа на анализирана ин-
формация. 

  

58.  Белтъци – 
структура и 
видове 

Нови 
знания 

Дефинира белтъци. Разпознава (в 
текст, изображение, модел), описва по 
алгоритъм и представя схематично 
аминокиселини. Групира и сравнява 
видове аминокиселини и белтъци. 

белтъци Означава върху схема или модел структур-
ните части на аминокиселините. Анализи-
ра представена информация, свързана със 
свойствата на белтъците. Описва равнища-
та на организация и свойствата на белтъци-
те. 

 

59.  Функции на 
белтъците 

Нови 
знания 

Дефинира ензими. Разпознава (в текст, 
изображение, модел), описва по алго-
ритъм структура − свойства – функции 
на ензимите. Оценява значението на 
ензимите за нормалното функциони-
ране на организмите.  

ензими Описва структурата на ензимите. Сравнява 
ензимите с катализаторите в неживата 
природа. Анализира графично представена 
информация, свързана с влиянието на тем-
пературата и концентрацията на субстрата 
върху ензимната молекула. Анализира тест 
и открива термини в речника и съставя 
описание/определение. 
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60.  Изолиране на 

ДНК  
Наб-
люде-
ние, 
експе-
римент, 
изслед-
ване 

Извършва експеримент по алгоритъм с 
обекти от растителен произход в 
учебната лаборатория с цел извличане 
на ДНК. 

 Изолира и доказва по експериментален 
път ДНК в плодове. 

Проверка и оценка на 
експерименталните 
умения и на тези за 
извеждане на обоб-
щения и изводи. 

 

61.  Надмолекулни 
комплекси. 
Вируси 

Нови 
знания 

Дефинира, назовава и разпознава ви-
дове надмолекулни комплекси. Опис-
ва, представя схематично структура и 
етапите на възпроизвеждане на вирус.  

надмоле-
кулни 
комплекси 
вируси 

Представя в схематична форма видове-
те надмолекулни комплекси. Описва 
структурата и извежда критерии за гру-
пиране на вирусите. Анализира текст и 
привежда аргументи за същността на 
вирусите. Анализира тест и открива 
термини в речника и съставя описа-
ние/определение. 

При изучаване на те-
мите се осъществяват 
устни и писмени (до 
10 мин.) индиви-
дуални изпитвания, 
като се използват въп-
росите и задачите от 
учебника и работните 
листове. Групови уст-
ни изпитвания. 

 

62.  Вирусни за-
болявания 
при човека. 
Разпростра-
нение и про-
филактика 

Нови 
знания 

Изброява пътищата за заразяване с ви-
русни заболявания. Описва социално-
значими вирусни заболявания при чове-
ка в последователността – причинител – 
симптоми. Оценява значението на 
здравно-хигиенните правила и норми за 
превенция на вирусни заболявания. 

 Изброява и описва пътищата, по които 
вирусите проникват в организма, и 
сравнява епидемия и пандемия. Анали-
зира текстова или таблична информа-
ция, свързана с вирусни заболявания 
при човека, и извежда обобщения и из-
води. 

 

63.  Ваксините  Дебати 
и про-
екти 

Дискутира проблеми, свързани с ви-
русните заболявания и необходимост-
та от профилактика. Оценява значени-
ето на ваксините за здравето на чове-
ка. Формиране на умения за оценка и 
самооценка. 

 Самостоятелно проучване на информа-
ция от различни източници, дискутира-
не на проблеми, проявяване на критич-
но мислене, работа в екип, планиране на 
дейности, изразяване на мнение и фор-
мулиране на решения. 

Проверка и оценка на 
уменията за: извеждане 
на проблеми; защита на 
собствена позиция; то-
лерантно отношение към 
останалите участници. 

 

64.  Химичен със-
тав на клет-
ката. Надмо-
лекулни ком-
плекси 

Конт-
рол и 
оценка 

Установяване на нивото на сформира-
ност на понятията: биополимери, въгле-
хидрати, липиди, белтъци, ензими, нук-
леинови киселини (ДНК, РНК), надмо-
лекулни комплекси, вируси; уменията – 
дефиниране, разпознаване, описване, 
сравнение, групиране, аргументиране и др. 

 Решаване на задачи, съставени въз ос-
нова на очакваните резултати по теми. 
Учениците са запознати предварително 
с тези изисквания в достъпен за тях ва-
риант. 

Писмено диагностич-
но тестиране. 

 

65.  Структура на 
клетката 

Нови 
знания 

Описва основни положения в клетъч-
ната теория. Назовава, разпознава (в 
текст, изображение, микроскопска 
снимка), означава върху схема и моде-
лира прокариотна и еукариотна клет-
ка. Сравнява по устройство прокари-
отна и еукариотна клетка. 

клетъчна 
теория 
клетъчна 
мембрана 
клетъчно 
ядро 
 

Означава върху схема или модел струк-
тури на прокариотна и еукариотни клет-
ки. Сравнява прокариотна и еукариотна 
клетка по дадени наготово критерии за 
сравнение. Провежда експеримент в до-
машни условия за наблюдение на еднок-
летъчни организми. Анализира тест и от-
крива термини в речника и съставя опи-
сание/определение. 

Осъществяват устни и 
писмени индивидуал-
ни изпитвания, като се 
използват въпросите и 
задачите от учебника и 
работните листове. 
Групови устни изпит-
вания. 
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66.  Бактериални 

заболявания 
при човека 

Нови 
знания 

Изброява и описва по алгоритъм (на-
чин на заразяване − признаци − пре-
венция) заболявания, причинени от 
бактерии, и аргументира необходи-
мостта от профилактика на бактерий-
ни заболявания. 

 Анализира визуално представена инфор-
мация и определя форма на прокариотни 
клетки. Описва заболявания при човека, 
причинени от бактерии в последовател-
ността причинител – начин на заразяване – 
симптоми – профилактика. Самостоя-
телно проучва информация за най-големи-
те епидемии в историята на човечеството. 

  

67.  Наблюдение 
на клетки с 
микроскоп  

Наблю-
дение, 
експе-
римент 

Извършва наблюдения на бактериални, 
растителни и човешки клетки в учебната 
лаборатория. Самостоятелно изработване 
на увеличителни уреди.  

 Извършва микроскопско наблюдение на 
клетки и регистрира резултата от 
наблюдението чрез схематична 
рисунка. 

Проверка и оценка на 
експерименталните 
умения. 

 

68.  Клетъчна 
мембрана – 
структура и 
функция 

Нови 
знания 

Описва и означава върху изображение 
структура на клетъчна мембрана. Дефи-
нира мембранен транспорт (пасивен и 
активен), цитози (ендо- и екзоцитоза). 
Описва, проследява и сравнява (по схема, 
модел) пасивен и активен транспорт, ен-
доцитоза и екзоцитоза. 

мембранен 
транспорт 
(пасивен и 
активен) 
цитози (ен-
доцитоза и 
екзоцитоза) 

Означава върху схема или модел структур-
ните части на клетъчната мембрана. Раз-
познава върху изображение или модел и 
представя чрез схема видове мембранен 
транспорт и оценява значението му за 
нормалното функциониране на клетката. 
Анализира тест и открива термини в реч-
ника и съставя описание/определение. 

Oсъществяват се устни 
и писмени индивиду-
ални изпитвания, като 
се използват въпроси-
те и задачите от учеб-
ника и работните лис-
тове. Групови устни 
изпитвания. 

 

69.  Осмотично 
поведение на 
клетките  

Наблю-
дение, 
експе-
римент 

Извършва експеримент по алгоритъм с 
обекти от растителен и животински 
произход в учебната лаборатория с 
цел наблюдение на осмотично поведе-
ние на клетки. 

 Извършва микроскопско наблюдение на 
клетки от растителен и животински 
произход с цел определяне на осмотич-
ното поведение. Регистрира резултата 
със схематична рисунка. 

Проверка и оценка на 
експерименталните 
умения и на тези за 
извеждане на обоб-
щения и изводи. 

 

70.  Цитоплазма – 
структура и 
функция 

Нови 
знания 

Описва и означава върху изображение 
и сравнява цитоплазма, цитозол и кле-
тъчни органели. Свързва процеси в 
клетката със стуктурите, които ги оси-
гуряват. 

цито-
плазма 
органели 

Представя структурата на цитоплазмата 
в схематична форма. Описва структура-
та и функцията на едномембранни, 
двумембранни и немембранни клетъчни 
органели.  

Oсъществяват се устни 
и писмени индивиду-
ални изпитвания, като 
се използват въпроси-
те и задачите от учеб-
ника и работните лис-
тове. Групови устни 
изпитвания. 

 

71.  Растителни 
пигменти  

Наблю-
дение, 
експе-
римент, 
изсле-
дване 

Извършва експеримент по алгоритъм с 
обекти от растителен произход в 
учебната лаборатория с цел разделяне 
на пигменти чрез хартиена хроматог-
рафия. Планира и провежда експери-
мент в домашни условия. 

 Извършва разделяне на растителни пиг-
менти чрез хартиена хроматография. Само-
стоятелно проучва различни източници на 
информация и оценява значението на рас-
тителните пигменти за бита на човека през 
различни епохи. Самостоятелно провежда 
експеримент в домашни условия. 

Проверка и оценка на 
експерименталните 
умения и на тези за 
извеждане на обоб-
щения и изводи. 
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72.  Метаболитни 

процеси в 
клетката 

Нови 
знания 

Дефинира метаболизъм, метаболитни 
процеси (анаболитни и катаболитни). 
Сравнява по съществени признаци ана-
болитни и катаболитни процеси. Аргу-
ментира значението на метаболитните 
процеси за функционирането на клетката. 
Оценява значението на АТФ за енергети-
ката на клетката. 

метабо-
лизъм 
метабо-
литни 
процеси 
(анабо-
литни и 
катабо-
литни) 

Означава върху схема или модел мета-
болитни процеси (анаболитни и катабо-
литни). Съставя описание на визуално 
представена информация. Анализира 
тест и открива термини в речника и със-
тавя описание/определение. 

При изучаване на те-
мите се осъществяват 
устни и писмени (до 
10 мин.) индиви-
дуални изпитвания, 
като се използват въп-
росите и задачите от 
учебника и работните 
листове. Групови уст-
ни изпитвания. 

 

73.  Катаболитни 
процеси в 
клетката 

Нови 
знания 

Дефинира катаболитни процеси. 
Описва, проследява (по схема, модел) 
катаболитни процеси в клетката. Ар-
гументира значението на катаболитни-
те процеси за функционирането на 
клетката. 

 Описва, проследява на схема и сравнява 
анаеробно и аеробно разграждане на 
глюкозата. Анализира фигуративно 
представена информация и трансфор-
мира информация от една знаково-
символична система в друга. 

 

74.  Клетъчно 
дишане при 
дрожди  

Наблю-
дение, 
експе-
римент, 
изсле-
дване 

Определяне влиянието на фактори 
(количество, температура, използван 
субстрат) върху количеството отделен 
газ при дишане на дрожди. 

 Извършва експерименти за доказване 
влиянието на различни фактори (коли-
чество, температура, използван субст-
рат) върху клетъчното дишане при 
дрожди. Обосновава резултати и извеж-
да изводи от извършени експерименти.  

Проверка и оценка на 
експерименталните 
умения и на тези за 
извеждане на обоб-
щения и изводи. 

 

75.  Ядро – струк-
тура и функ-
ция 

Наблю-
дение, 
експе-
римент, 
изсле-
дване 

Разпознава и означава (в текст, изоб-
ражение, микроскопска снимка) кле-
тъчно ядро. Описва устройството и 
функциите на клетъчното ядро. Свърз-
ва процеси в клетката със структурите, 
които ги осигуряват. 

 Описва върху схема или модел устройс-
твото на ядрото. Сравнява по съществе-
ни признаци ядро и ядърце, ДНК и хро-
матин. Анализира тест и открива тер-
мини в речника и съставя описа-
ние/определение. 

При изучаване на те-
мите се осъществяват 
устни и писмени (до 
10 мин.) индивидуал-
ни изпитвания, като 
се използват въпроси-
те и задачите от 
учебника и тетрадка-
та с работните листо-
ве. Групови устни из-
питвания. 

 

76.  Анаболитни 
процеси в 
клетката. 
Репликация 

Нови 
знания 

Дефинира анаболитни процеси, гене-
тични процеси и репликация. Описва, 
проследява по схема, модел преносът на 
генетичната информация в клетката и  
репликация. Аргументира значението на 
репликацията за функционирането на 
клетката. 

генетични 
процеси 
реплика-
ция 

Представя схематично основните пъ-
тища за пренос на генетичната инфор-
мация в организмите. Описва върху 
схема или модел репликацията като 
анаболитен и генетичен процес. Оценя-
ва визуално представена информация. 

 

77.  Транскрипция Нови 
знания 

Дефинира ген и транскрипция. Описва, 
проследява по схема, модел процесът на 
презаписване на генетичната информация 
– транскрипция. Аргументира значението 
на транскрипцията при реализирането на 
генетичната информация в клетката. 

транс-
крипция 

Описва процеса транскрипция по зада-
дени ориентири. Съставя текст за ета-
пите на транскрипцията по схема или 
модел. Сравнява процеса транскрипция 
при прокариоти и еукариоти. 
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78.  Транслация Нови 

знания 
Дефинира транслация. Описва, просле-
дява по схема, модел процеса на превеж-
дане на генетичната информация. Аргу-
ментира значението на транслацията при 
реализирането на генетичната информа-
ция в клетката. Сравнява по съществени 
признаци репликация, транскрипция и 
транслация. 

трансла-
ция 

Описва процеса транслация по зададени 
ориентири. Съставя текст за етапите на 
транслацията по схема или модел. 
Сравнява процеса транслация при про-
кариоти и еукариоти. Анализира тест и 
открива термини в речника и съставя 
описание/определение. 

  

79.  Структура и 
процеси в 
клетката  

Обоб-
щение 

Групира органели в клетката въз осно-
ва на различни критерии. Сравнява 
видове транспорт през клетъчната 
мембрана. Свързва процеси в клетката 
със структурите, които ги осигуряват. 

 Изгражда схематичен модел на органели в 
клетката по даден критерии. Сравнява кле-
тъчни органели на структурна и функцио-
нална основа. Съставя текст за мембранен 
транспорт и метаболитни процеси в клетка-
та. Анализира изображение и формулира 
изводи. 

Проверка и оценка на 
уменията за извежда-
не на обобщения и 
формулиране на из-
води. 

 

80.  Структура на 
клетката 

Кон-
трол и 
оценка 

Установяване на нивото на сформира-
ност на новите понятия, уменията – де-
финиране, разпознаване, описване, срав-
нение, групиране, аргументиране и др. 

 Решаване на задачи, съставени въз основа 
на очакваните резултати по теми. Учени-
ците са запознати предварително с тези 
изисквания в достъпен за тях вариант. 

Писмено диагностич-
но тестиране. 

 

81.  Възпроиз-
водство на 
клетката. 
Жизнен ци-
къл 

Нови 
знания 

Дефинира митотичен и жизнен цикъл на 
клетката. Представя етапите на клетъчен 
и митотичен цикъл на клетката. Аргу-
ментира значението на клетъчното деле-
не и клетъчната диференциация. 

жизнен 
цикъл на 
клетката 
митотичен 
цикъл 

Описва върху схема или модел перио-
дите на митотичния цикъл. Сравнява 
митотичен и жизнен цикъл. Разпознава 
и описва жизнения път на клетките в 
различни ситуации.  

При изучаване на те-
мите се осъществяват 
устни и писмени (до 
10 мин.) индивидуал-
ни изпитвания, като 
се използват въпроси-
те и задачите от 
учебника и тетрадка-
та с работните листо-
ве. Групови устни из-
питвания. 

 

82.  Делене на 
клетката 

Нови 
знания 

Дефинира амитоза и митоза. Назовава, 
описва и проследява на схема или мо-
дел етапи на митозата. Представя ета-
пите ѝ. Аргументира значението на 
митозата за живите организми. 

митоза 
амитоза 

Описва, проследява и разпознава върху 
схема или модел етапите на митозата. 
Сравнява делене на бактерии, амитоза и 
митоза, цитокинеза на животинска и на 
растителна клетка. 

 

83.  Мейоза Нови 
знания 

Дефинира мейоза. Назовава, описва и 
проследява на схема или модел етапите 
ѝ. Аргументира значението на мейозата 
за половоразмножаващите се организми. 
Сравнява видове делене на клетката и съ-
ответните етапи. 

мейоза Описва, проследява и разпознава върху 
схема или модел етапите на мейозата. 
Сравнява митоза и мейоза, хаплоиден и 
диплоиден хромозомен набор, конюга-
ция и кросинговър.  

 

84.  Определяне 
на продъл-
жителност на 
фазите от ми-
тотичния ци-
къл  

Наблю-
дение, 
експе-
римент, 
изсле-
дване 

Прилага етапи на изследване по даден 
алгоритъм. Проследява на схема етапи 
на митозата (микроскопски снимки). 

 Анализира изображения на митотичен ци-
къл и определя фази на митозата и тяхната 
продължителност. Формулира хипотеза 
във връзка с определена цел. Прилага ма-
тематически зависимости за определяне на 
брой и продължителности на фазите. 
Сравнява експериментално получените 
резултати с хипотезата и формулира изво-
ди. 

Проверка и оценка на 
експерименталните 
умения и на тези за 
извеждане на обоб-
щения и изводи. 
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85.  Възпроиз-

водство на 
клетката 

Кон-
трол и 
оценка 

Установяване на нивото на сформира-
ност на понятията: амитоза, митоза, 
мейоза, митотичен цикъл, жизнен цикъл 
на клетката; уменията – дефиниране, 
разпознаване, описване, сравнение, гру-
пиране, аргументиране и др. 

 Решаване на задачи, съставени въз ос-
нова на очакваните резултати по теми. 
Учениците са запознати предварително 
с тези изисквания в достъпен за тях ва-
риант. 

Писмено диагностич-
но тестиране. 

 

86.  Рекомбинан-
тни ДНК-
технологии 

Нови 
знания 

Описва и илюстрира с примери прило-
жението на рекомбинантните ДНК тех-
нологии в науката и практиката. Проучва 
различни източници на информация и 
изработва презентации, проекти и др. за 
приложението на знанията за клетката. 
Дискутира социални проблеми във връз-
ка с генетичните изследвания. 

 Назовава и описва етапи на клониране 
на гени и хибридизация на ДНК. Ана-
лизира в текст и изображение ДНК тех-
нологии и приложението им в различни 
направления на биологичната наука. 

Осъществяват се устни 
и писмени индивидуал-
ни изпитвания, като се 
използват въпросите и 
задачите от учебника и 
тетрадката с работните 
листове. Групови устни 
изпитвания. 

 

87.  Генномоди-
фицирани ор-
ганизми  

Дебати 
и про-
екти 

Оценява значението на генномодифи-
цираните организми за природата и за 
човека. Разчита схеми, таблици, гра-
фики, диаграми, илюстриращи ролята 
на генномодифицираните организми 
за природата и човека. 

 Самостоятелно проучване на информа-
ция от различни източници, дискутира-
не на проблеми, проявяване на критич-
но мислене, работа в екип, планиране на 
дейности, изразяване на мнение и фор-
мулиране на решения. 

Проверка и оценка на 
уменията за: извежда-
не на проблеми; раз-
работване и защита 
на проект и на собст-
вена позиция; толе-
рантно отношение. 

 

88.  Микроорга-
низмите в 
полза на чо-
века 

Нови 
знания 

Изброява и описва технологии за из-
ползване на микроорганизмите като 
източник на ензими в хранителната, 
фармацевтичната и текстилната про-
мишленост. Илюстрира с примери 
приложението на микроорганизмите в 
хранително-вкусовата промишленост. 

 Описва методи за получаване на имобили-
зирани ензими, технологии за производ-
ство на хранителни продукти и пречиства-
не на отпадни води. Оценява значението 
на знанията за клетката за развитието на 
науката. Проучва технологични производ-
ства и пречиствателни станции за етапи на 
анаеробно и аеробно водопречистване. 

Осъществяват се устни 
и писмени индивидуал-
ни изпитвания, като се 
използват въпросите и 
задачите от учебника и 
тетрадката с работните 
листове. Групови устни 
изпитвания. 

 

89.  Клонирането  Дебати 
и про-
екти 

Участва в дебати, свързани с клонира-
нето на организми. Оценява значение-
то на клонирането от различни аспек-
ти – социално-етични, биологични и 
др. Формиране на умения за оценка и 
самооценка. 

 Самостоятелно проучване на информа-
ция от различни източници, дискутира-
не на проблеми, проявяване на критич-
но мислене, работа в екип, планиране на 
дейности, изразяване на мнение и фор-
мулиране на решения. 

Проверка и оценка на 
уменията за: извежда-
не на проблеми; раз-
работване и защита 
на проект и на собст-
вена позиция; толе-
рантно отношение 

 

90.  Клетката – 
цялостна жи-
ва система  

Обоб-
щение 

Трансформира визуална информация 
в текст, свързана със структурни рав-
нища на организация на клетката, 
процеси в клетката и жизнен цикъл.  

 Привежда аргументи в подкрепа на ос-
новните положения на клетъчната тео-
рия. 

Проверка и оценка на 
уменията за извеждане 
на обобщения и форму-
лиране на изводи. 

 

ISBN 978-954-324-177-4 
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