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Град: ……………………………………………………………………… 
 

Училище: ……………………………………………………………………………… 
 
 

Утвърдил, директор: …………………………….…………………………………. 
(име, фамилия, подпис) 

 
 
 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
по учебния предмет Биология и здравно образование за 8. клас 

Брой учебни часове (по учебен план): 54 

Брой часове през първия учебен срок : ……… часа, 18 учебни седмици, …… часа седмично   

Брой часове през втория учебен срок: ……… часа, 18 учебни седмици, ……. часа седмично   

Уроци за нови знания: 32 часа (61%) 

Уроци за преговор и обобщение: 4 часа (7%) 

Уроци за практически дейности (лабораторни уроци, упражнения и др.): 9 часа (17%) 

Уроци за дискусии, дебати, семинари и др.: 4 (6%) 

Уроци за контрол и оценка: 5 часа (9%)  
 
 
 

Разработил: ……………………………..…………………………………….. 
(име, фамилия, подпис) 
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№  
по 
ред 

Учеб-
на 

сед-
мица 

Тема на 
урочната 
единица 

Уроч-
на 

еди-
ница 

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението 

Нови 
понятия 

Контекст и дейности  
за всяка урочна единица 

Методи и 
форми на 

оценяване по 
теми и/или 

раздели 

Забе- 
лежка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Многооб-

разие и 
групиране 
на орга-
низмите  

Прего-
вор 

Актуализация на основните знания 
и умения от учебното съдържание 
по Човекът и природата в 5. и 6. 
клас и Биология и здравно образо-
вание в 7. клас. 

 Актуализация на очакваните ре-
зултати по теми от учебната 
програма по Човекът и природа-
та в 5. и 6. клас и Биология и 
здравно образование в 7. клас. 

Устна качест-
вена оценка на 
работата в час. 

 

  Входящ 
контрол 

Конт-
рол и 
оценка 

Демонстрира знания и умения, свър-
зани с основните понятия по Чове-
кът и природата в 5. и 6. клас и Био-
логия и здравно образование 7. клас. 

 Решаване на задачи за диагнос-
тика на входното равнище на 
учениците. 

Писмено ди-
агностично 
тестиране. 

 

РАЗДЕЛ 1. СТРУКТУРНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ 
2.  Равнища 

на органи-
зация на 
човешкия 
организъм 

Нови 
знания 

Назовава, дефинира и разпознава 
равнищата на организация в човеш-
кия организъм. 

 Назовава, разпознава и описва 
равнищата на организация в чо-
вешкия организъм. Самостоятел-
но проучване и събиране на ин-
формация за пропорциите на чо-
вешкото тяло.  

При изучаване 
на темите се 
осъществяват 
устни и писме-
ни (до 10 мин.) 
индивидуални 
изпитвания, ка-
то се използ-
ват въпросите и 
задачите от 
учебника и 
тетрадката. 
Групови устни 
изпитвания. 

 

3.  Тъканно 
равнище 
на органи-
зация 

Нови 
знания 

Изброява, описва и означава (върху 
схема, изображение, модел) различ-
ни видове тъкани на структурна и 
функционална основа. 

 Дефинира, разпознава в текст и 
изображение видове тъкани. Из-
вежда критерии за групирането 
на човешките тъкани. Моделира 
неврон.  

 

4.  Структур-
на органи-
зация на 
човешкия 
организъм 

Упра-
жне-
ние 

Проследява и описва на изобра-
жение органи в човешкото тяло и 
тъканите, които ги изграждат. 

 Представя резултати от анализ на 
изображения за човешките тъка-
ни в таблична форма.  

Проверка и оцен- 
ка на уменията за 
анализ на изобра- 
жения и извеж-
дане на обобще-
ния и изводи. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБМЯНА НА ВЕЩЕСТВАТА  

5.  Храносми-
лателна 
система. 
Храна и 
хранене 

Нови 
знания 

Назовава и сравнява видове храни-
телни вещества. Оценява и диску-
тира значението на състава на хра-
ната за нормалното функциониране 
на организма. 

 Назовава и групира хранителни ве-
щества. Изчислява количественото 
съотношение между групите ве-
щества в човешкия организъм при 
дадена цел и ориентири. Разчита 
графично представена информация 
и обосновава твърдение. 

При изучаване 
на темите се 
осъществяват 
устни и писме-
ни (до 10 мин.) 
индивидуални 
изпитвания, 
като се изпол-
зват въпросите 
и задачите от 
учебника и 
тетрадката. 
Групови устни 
изпитвания. 

 

6.  Храносми-
лателни 
органи. 
Механич-
но смилане 
на храната 

Нови 
знания 

Дефинира процеса хранене. Изброя-
ва, описва и означава (върху схема, 
изображение, модел) органи на хра-
носмилателната система в устната 
кухина. 

меха-
нично 
храно-
смилане 

Назовава, разпознава и описва 
устройството и функциите на ор-
ганите на храносмилателната 
система в текст и изображение. 
Трансформира текстова инфор-
мация в таблица. 

 

7.   Храносми-
лателни 
органи в 
коремната 
кухина. 
Химично 
смилане и 
всмукване 

Нови 
знания 

Изброява, описва и означава (върху 
схема, изображение, модел) органи 
на храносмилателната система в ко-
ремната кухина. Дефинира и описва 
химично смилане на храната и 
всмукване. Сравнява храносмила-
телната система на човека с тази на 
бозайниците по устройство и функ-
ции. 

химично 
храно-
смилане 

Назовава, разпознава и описва 
устройството и функциите на ор-
ганите на храносмилателната 
система в текст и изображение. 
Аргументира значението на ор-
ганите на храносмилателната 
система. Сравнява органите на 
храносмилателната система по 
структура и функции. Аргумен-
тира и защитава твърдение.  

 

8.   Заболява-
ния и 
профилак-
тика на 
храносми-
лателната 
система  

Нови 
знания 

Изброява и описва по алгоритъм 
(причини–признаци–превенция) за-
болявания на храносмилателната 
система. Оценява влиянието на ал-
кохола, енергийните напитки, хра-
нителните диети и прехранването 
върху състоянието на организма. 

 Разпознава в текст и изображение 
информация за здравословно хра-
нене, хранителен режим и хигиен-
ни правила. Прилага знания при ар-
гументиране на твърдения. Про-
учва, избира, използва различни из-
точници на информация при реша-
ване на проблем. Провежда само-
стоятелно изследване и представя 
резултатите в подходяща форма.  
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9.   Храна и 

хранене 
Упра-
жне-
ние 

Описва резултати от проведен екс-
перимент по даден план и ориенти-
ри. Оценява рискови фактори, свър-
зани със състоянието на органите на 
храносмилателната система. 

 Сравнява хранителни продукти 
по БДС. Прилага качествени ре-
акции за доказване на въглехид-
рати и белтъци. Трансформира 
информация от фигура в текст и 
таблица. Самостоятелно изчис-
лява индекс на телесната маса. 

Проверка и оцен-
ка на експери-
менталните уме-
ния и на тези за 
анализ на храни- 
телни продукти 
и извеждане на 
обобщения и 
изводи. 

 

10.  Знам и 
мога. 
Храносми-
лателна 
система 

Конт-
рол и 
оценка 

Установяване на нивото на сформи-
раност на понятията: храносмила-
телна система и органи, механично 
и химично смилане на храната и 
всмукване; уменията – дефиниране, 
разпознаване, описване, сравнение, 
групиране, аргументиране и др. 

 Решаване на задачи, съставени 
въз основа на очакваните резул-
тати по теми. Учениците са за-
познати предварително с тези 
изисквания в достъпен за тях ва-
риант. 

Писмено 
диагностично 
тестиране. 

 

11.   Дихателна 
система. 
Механи-
зъм на 
дишането 

Нови 
знания 

Дефинира процеса дишане. Изброя-
ва, описва и означава (върху схема, 
изображение, модел) устройство и 
функции на органите на дихателна-
та система. Сравнява дихателната 
система на човека с тази на бозай-
ниците по устройство и функции. 

 Назовава, разпознава и описва 
устройството и функциите на ор-
ганите на дихателната система в 
текст и изображение. Аргумен-
тира значението на органите на 
дихателната система. Сравнява 
органите на дихателната система 
по структура и функции. Анали-
зиране на текстова информация с 
цел аргументиране на дадено 
твърдение. Трансформира ин-
формация от таблица в графика. 

При изучаване 
на темите се 
осъществяват 
устни и писме-
ни (до 10 мин.) 
индивидуални 
изпитвания, ка-
то се използ-
ват въпросите и 
задачите от 
учебника и 
тетрадката. 
Групови устни 
изпитвания. 
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12.   Заболява-

ния и 
профи-
лактика 
на диха-
телната 
система  

Нови 
знания 

Изброява и описва по алгоритъм 
(причини–признаци–превенция) за-
болявания на дихателната система. 
Оценява и дискутира значението на 
състава на въздуха за нормалното 
функциониране на организма. 

 Назовава и разпознава в текст и 
изображение заболявания на орга-
ните на дихателната система. 
Описва заболяванията на диха-
телната система в последовател-
ността: причини–симптоми–
профилактика. Проучва, избира и 
използва различни източници на 
информация за решаване на задача 
при дадена цел. Съставя текст по 
рисунка. 

  

13.   Дишане Упра-
жне-
ние 

Описва резултати от проведен екс-
перимент по даден план и ориенти-
ри. Оценява рискови фактори, свър-
зани със състоянието на органите на 
дихателната система. 

 Самостоятелно изчислява и срав-
нява жизнената вместимост при 
индивидите от двата пола. Ана-
лизира зависимости между жиз-
нената вместимост и двигател-
ната активност на индивида. 
Трансформира информация от 
таблица в графика. Самооценка 
на степента на формираност на 
познавателните умения. 

Проверка и 
оценка на екс-
перимен-
талните уме-
ния и на уме-
нията извеж-
дане на обоб-
щения и изво-
ди. 

 

14.  Гледна 
точка 
„Тютю-
нопуше-
не“ 

Диску-
сия  

Оценява рисковете за здравето в 
конкретна ситуация. Предлага и 
подкрепя дейности, насочени към 
опазване на личното здраве и здра-
вето на околните.  

 Самостоятелно проучване на ин-
формация от различни източни-
ци, дискутиране на проблеми, 
проявяване на критично мислене, 
работа в екип, планиране на дей-
ности, изразяване на мнение и 
формулиране на решения. 

Проверка и 
оценка на уме-
нията за из-
веждане на 
проблеми. 
Умения за за-
щита на собст-
вена позиция. 
Толерантно 
отношение към 
останалите 
участници. 
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15.  Отдели-

телна сис-
тема. Ме-
ханизъм 
на об-
разуване 
на урината 

Нови 
знания 

Дефинира процеса отделяне. Из-
броява, описва и означава (върху 
схема, изображение, модел) уст-
ройство и функции на органите на 
отделителната система. 

 Назовава, разпознава и описва 
устройството и функциите на ор-
ганите на отделителната система 
в текст и изображение. Описва 
етапите на уринообразуването. 
Аргументира собствено твърде-
ние по дадено изображение. 

При изучаване 
на темите се 
осъществяват 
устни и писме-
ни (до 10 мин.) 
индивидуални 
изпитвания, 
като се използ-
ват въпросите 
и задачите от 
учебника и 
тетрадката. 
Групови устни 
изпитвания. 

 

16.   Заболява-
ния и 
профи-
лактика 
на отдели-
телната 
система 

Нови 
знания 

Изброява и описва по алгоритъм 
(причини–признаци–превенция) за-
болявания на отделителната систе-
ма. Оценява и дискутира значение-
то на състава на храната за нормал-
ното функциониране на отделител-
ната система. 

 Назовава и разпознава в текст и 
изображение заболявания на ор-
ганите на отделителната система. 
Описва заболяванията на отдели-
телната система в последовател-
ността: причини–симптоми–про-
филактика. Проучва, избира и 
използва различни източници на 
информация за решаване на зада-
ча при дадена цел. Работа в екип. 

 

17.  Отдели-
телна сис-
тема 

Упра-
жне-
ние 

Описва резултати от проведен екс-
перимент по даден план и ориенти-
ри. Оценява рискови фактори, свър-
зани със състоянието на органите на 
отделителната система. 

 Описва етапите при изследване 
на урината. Свързва нарушения в 
процеса на уринообразуването 
при наличие на бактерии, глюко-
за и белтъци в урината. Изработ-
ване на модел на бъбречно телце.  

Проверка и 
оценка на експе-
рименталните 
умения и на те-
зи за извеждане 
на обобщения и 
изводи. 
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18.   Сърдечно-

съдова 
система. 
Кръв – 
състав и 
функции  

Нови 
знания 

Дефинира вътрешна течна среда на 
организма. Изброява, описва и оз-
начава (върху схема, изображение, 
модел) частите на кръвта – кръвна 
плазма и формени елементи, и 
кръвните групи. 

формени 
елемен-
ти,  
кръвни 
групи  

Назовава, разпознава и описва час-
тите на кръвта – кръвна плазма и 
формени елементи и кръвните гру-
пи в текст и изображение. Описва 
формените елементи на кръвта по 
даден алгоритъм: форма–
големина–функция. Трансформира 
информация от текст в графика.  

При изучаване 
на темите се 
осъществяват 
устни и писме-
ни (до 10 мин.) 
индивидуални 
изпитвания, 
като се използ-  
ват въпросите 
и задачите от 
учебника и 
тетрадката. 
Групови устни 
изпитвания. 

 

19.   Сърце и 
кръвонос-
ни съдове. 
Кръвооб-
ращение. 
Лимфооб-
ращение 

Нови 
знания 

Дефинира процесите кръвообраще-
ние и лимфообращение. Изброява, 
описва и означава (върху схема, 
изображение, модел) устройство и 
функции на органите на сърдечно-
съдовата система. 

 Назовава, разпознава и описва 
частите на сърцето и кръвонос-
ните съдове в текст и изображе-
ние. Описва в правилна последо-
вателност кръвообращение и 
лимфообращение. Използва зна-
ния от физика и математика за 
изчисляване на времето за сърце-
вата систола и пауза. 

  

 

 

 

 

 

 



8
 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
20.  Заболява-

ния и 
профилак-
тика на 
сърдечно-
съдовата 
система 

Нови 
знания 

Дефинира понятията имунитет и 
ваксини. Изброява и описва по ал-
горитъм (причини–признаци–
превенция) заболявания на сърдеч-
носъдовата система. Оценява рис-
кови ситуации, свързани със заразя-
ване по кръвен път, и аргументира 
личната отговорност на всеки чо-
век. Дискутира значението на вак-
сините, ваксинациите и имунизаци-
ите като средство за профилактика 
на здравето. 

имуни-
тет, 
ваксини 

Назовава и разпознава в текст и 
изображение заболявания на ор-
ганите на сърдечносъдовата сис-
тема. Описва заболяванията на 
кръвта, кръвоносните съдове и 
сърцето в последователността: 
причини–симптоми–профилак-
тика. Формулиране на текст по 
дадено изображение. Проучва, 
избира и използва различни из-
точници на информация за реша-
ване на задача при дадена цел. 
Работа в екип. 

  

21.  Сърдечно-
съдова 
система 

Упра-
жне-
ние 

Регистрира резултати от измерване 
на пулс и артериално налягане. 

 Измерва и сравнява пулса при 
спокойно състояние и след физи-
ческо натоварване. Измерва ар-
териално кръвно налягане. Из-
вежда обобщения за зависимост-
та на артериалното налягане от 
пола и възрастта. 

Проверка и 
оценка на експе-
рименталните 
умения и на те-
зи за извеждане 
на обобщения и 
изводи. 

 

22.  Обмяна на 
вещест-
вата 

Обоб-
щение 

Аргументира единството на проце-
сите хранене, дишане и отделяне 
при човека. Обосновава ролята на 
кръвта за единството на обменните 
процеси. 

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

Проверка и 
оценка на уме-
нията за пра-
вене на обоб-
щения и фор-
мулиране на 
изводи. 
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23.  Гледна 

точка 
„Перфек-
тна фигу-
ра за 
кратко 
време“ 

Дис-
кусия 

Оценява рисковете за здравето в 
конкретна ситуация. Предлага и 
подкрепя дейности, насочени към 
опазване на личното здраве и здра-
вето на околните. 

 Самостоятелно проучване на ин-
формация от различни източни-
ци, дискутиране на проблеми, 
проявяване на критично мислене, 
работа в екип, планиране на дей-
ности, изразяване на мнение и 
формулиране на решения. 

Проверка и 
оценка на уме-
нията за извеж-
дане на проб-
леми. Умения 
за защита на 
собствена пози-
ция. Толерант-
но отношение 
към останалите 
участници. 

 

24.  Знам и 
мога. Об-
мяна на 
вещест-
вата 

Конт-
рол и 
оценка 

Установяване на нивото на сформи-
раност на понятията, отнасящи се към 
дихателна, отделителна и сърдечносъ-
дова система; уменията – дефиниране, 
разпознаване, описване, сравнение, 
групиране, аргументиране и др. 

 Решаване на задачи, съставени 
въз основа на очакваните резул-
тати по теми. Учениците са за-
познати предварително с тези 
изисквания в достъпен за тях ва-
риант. 

Писмено 
диагностично 
тестиране. 

 

РАЗДЕЛ 3. ДВИЖЕНИЕ И ОПОРА НА ТЯЛОТО 
25.  Опорно-

двигател-
на система. 
Кости  

Нови 
знания 

Изброява и описва видове кости, 
свързване между костите, устройст-
во и функции на ставите. 

свързва-
не на 
костите 
(непод-
вижно, 
полу-
подвиж-
но и 
подвиж-
но); ста-
ви 

Описва костите по даден алгори-
тъм: форма, устройство, място в 
скелета, функция. Назовава и 
описва начините за свързване на 
костите. Проучва, избира и из-
ползва различни източници на 
информация за решаване на за-
дача при дадена цел. Работа в 
екип. Изработване на презента-
ция. 

При изучаване 
на темите се 
осъществяват 
устни и писме-
ни (до 10 мин.) 
индивидуални 
изпитвания. 
Групови устни 
изпитвания. 
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26.  Скелет Нови 

знания 
Изброява, описва и означава (върху 
схема, изображение, модел) устрой-
ството и функциите на скелета. 
Сравнява скелета на човека с този 
на бозайниците по устройство и 
функции. 

 Назовава и описва частите на 
скелета при човека. Привежда 
аргументи в подкрепа на твърде-
ния. Сравнява скелета на човека 
и горила при дадени наготово 
критерии за сравнение и прави 
обобщения и изводи.  

  

27.  Скелетни 
мускули 

Нови 
знания 

Изброява, описва и означава (върху 
схема, изображение, модел) устрой-
ството и функциите на скелетните 
мускули. Сравнява скелетните мус-
кули на човека с тези на бозайници-
те по устройство и функции. 

 Разпознава в текст и изобра-
жение информация за скелетните 
мускули. Сравнява скелетните 
мускули по форма и функция. 
Сравнява мимическите мускули 
на човека с тези на останалите 
примати и прави обобщения и 
изводи. Проучва, избира и изпол-
зва различни източници на ин-
формация за решаване на задача 
при дадена цел. Работа в екип. 

  

28.  Заболява-
ния и 
профилак-
тика на 
опорно-
двигател-
на систе-
ма 

Нови 
знания 

Изброява и описва по алгоритъм 
(причини–признаци–превенция) ув-
реждания и заболявания на опорно-
двигателната система. Оценява 
важността и аргументира необхо-
димостта от превенция и профилак-
тика на заболявания на опорно-
двигателната система. 

 Назовава и разпознава в текст и 
изображение заболявания на 
опорно-двигателната система. 
Описва заболяванията на опорно-
двигателната система в последо-
вателността: причини–симптоми–
профилактика. Формулиране на 
текст по дадено изображение. 
Трансформира информация от 
графика в таблица. 
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29.  Първа 

помощ 
при трав-
ми 

Упра-
жне-
ние 

Назовава и описва рискови факто-
ри, водещи до увреждане на опор-
но-двигателната система. 

 Назовава, разпознава и описва 
видове травми на опорно-двига-
телната система. Описва после-
дователността от действия при 
оказване на долекарска помощ 
при травми на опорно-двигател-
ната система и кръвотечения. 
Решава казуси. Самооценка на 
степента на формираност на поз-
навателните умения. 

Проверка и 
оценка на уме-
нията за оказ-
ване на доле-
карска помощ 
и на уменията 
извеждане на 
обобщения и 
изводи. 

 

30.  Гледна 
точка 
„Еднакви 
и различ-
ни“  

Дис-
кусия 

Оценява важността на проявата на 
толерантност и осигуряване на рав-
ни възможности за хората с увреж-
дания. 

 Самостоятелно проучване на ин-
формация от различни източни-
ци, дискутиране на проблеми, 
проявяване на критично мислене, 
работа в екип, планиране на дей-
ности, изразяване на мнение и 
формулиране на решения. 

Проверка и 
оценка на уме-
нията за из-
веждане на 
проблеми, 
умения за за-
щита на собст-
вена позиция. 
Толерантно 
отношение към 
останалите 
участници в 
дискусията. 

 

31.  Знам и 
мога.  
Движение 
и опора на 
тялото 

Конт-
рол и 
оценка 

Установяване на нивото на сформи-
раност на понятията, включени в 
раздела „Движение и опора на тяло-
то“; уменията – дефиниране, раз-
познаване, описване, сравнение, 
групиране, аргументиране и др. 

 Решаване на задачи, съставени 
въз основа на очакваните резул-
тати по теми. Учениците са за-
познати 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 
полова 
система 

Нови 
знания 

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

 Разпознава в текст и изображение 
органи на мъжката полова систе-
ма. Описва устройството и функ-
циите на органите на мъжката по-
лова система. Прилага знания за 
мъжката полова система при ана-
лиз на мисловен експеримент и 
формулира изводи. 

При изучаване 
на темите се 
осъществяват 
устни и пис-
мени (до 10 
мин.) индиви-
дуални изпит-
вания, като се 
използват 
въпросите и 
задачите от 
учебника и 
тетрадката. 
Групови устни 
изпитвания по 
време на рабо-
та в клас. 

 

33.  Женска 
полова 
система 

Нови 
знания 

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

овула-
ция, 
мен-
стру-
ален ци-
къл 

Разпознава в текст и изображение 
органи на женската полова систе-
ма. Описва устройството и функ-
циите на органите на женската по-
лова система. Анализира и транс-
формира текстово представена 
информация в графика. Проучва, 
избира и използва различни из-
точници на информация за реша-
ване на задача при дадена цел.  
Работа в екип. 

 

34.  Заболява-
ния и 
профилак-
тика на 
полова 
система 

Нови 
знания 

Назовава и описва по алгоритъм 
(причини–признаци–превенция) за-
болявания на половата система и 
болести, предавани по полов път. 
Описва същността и значението на 
сексуалното и репродуктивното 
здраве. Аргументира необходимост-
та от опазване на сексуалното и 
репродуктивното здраве. 

 Назовава и разпознава в текст и 
изображение заболявания на поло-
вата система. Описва заболявани-
ята на половата система в после-
дователността причини–симп-
томи–профилактика. Привежда 
аргументи в подкрепа на дадено 
твърдение. Разработване и защита 
на проект. Изработване на презен-
тация. Работа в екип. 
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35.  Индиви-

дуално 
развитие 
на човека. 
Зародиш-
но разви-
тие. Раж-
дане 

Нови 
знания 

Назовава, посочва върху изображе-
ние/модел и описва основните ета-
пи в зародишното развитие. Срав-
нява зародишното равитие на чове-
ка с това на бозайниците. Дискути-
ра личната отговорност при създа-
ване на потомство. 

 Разпознава в текст и изображение 
и описва основните етапи в заро-
дишното развитие при човека. 
Прилага знания за зародишното 
развитие при анализ на мисловен 
експеримент и формулира изводи. 
Привежда аргументи в подкрепа на 
дадено твърдение. Съставя аргу-
ментативен текст по изображения. 

  

36.  Индиви-
дуално 
развитие 
на човека. 
Следза-
родишно 
развитие 

Нови 
знания 

Назовава, посочва върху изображе-
ние/модел и описва основните ета-
пи в следзародишното развитие. 
Описва етапите на психосексуално-
то развитие на личността. 

 Разпознава в текст и изображение 
и описва основните етапи в следза-
родишното развитие при човека. 
Сравнява промените, които настъп-
ват по време на пубертета при ин-
дивидите от двата пола и извежда 
обобщения. Анализира графично 
представена информация. 

  

37.  Размно-
жаване, 
растеж и 
развитие 

Обоб-
щение  

Дискутира необходимостта от толе-
рантно отношение към хора с раз-
лична сексуална ориентация. Срав-
нява индивидуалното равитие на 
човека с това на бозайниците.   

 Извежда обобщения и изводи за 
индивидуалното развитие при чо-
века. Разпознава в текст и изобра-
жение основни етапи в зародишно-
то развитие при човека и останали-
те гръбначни животни. 

Проверка и  
оценка на уме-
нията за правене 
на обобщения и 
формулиране на 
изводи. 

 

38.  Знам и 
мога. 
Размно-
жаване, 
растеж и 
развитие 

Конт-
рол и 
оценка 

Установяване на нивото на сформи-
раност на понятията, включени в 
раздела „Размножаване, растеж и 
развитие“; уменията – дефиниране, 
разпознаване, описване, сравнение, 
групиране, аргументиране и др. 

 Решаване на задачи, съставени 
въз основа на очакваните резул-
тати по теми. Учениците са за-
познати предварително с тези 
изисквания в достъпен за тях ва-
риант. 

Писмено  
диагностично 
тестиране. 
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РАЗДЕЛ 5. РЕГУЛАЦИЯ И ХОМЕОСТАЗА 

39.  Нервна 
система 

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 ус-
ловните рефлекси при човека и бо-
зайниците. 

нервна 
регула-
ция, 
рефлекс,  
рефлекс-
на дъга 

Разпознава в текст и изображе-
ние и описва частите на нервната 
система при човека. Разпознава и 
означава частите на рефлексната 
дъга. Демонстрира умения за 
анализ на различни видове текст 
(художествен, научен и др.) и 
различаването им. 

При изучаване 
на темите се 
осъществяват 
устни и писме-
ни (до 10 мин.) 
индивидуални 
изпитвания, 
като се из-
ползват въп-
росите и за-
дачите от 
учебника и 
тетрадката. 
Групови уст-
ни изпитва-
ния. 

 

40.  Главен 
мозък 

Нови 
знания 

Изброява, описва и означава (върху 
схема, изображение, модел) уст-
ройство и функции на главния мо-
зък. Оценява ролята на висшата 
нервна дейност за успешно личнос-
тно развитие. 

висша 
нервна 
дейност 

Разпознава в текст и изображе-
ние и описва частите на главния 
мозък при човека. Свързва зони-
те в кората на крайния мозък със 
съответната им функция. 

 

41.  Гръбначен 
мозък 

Нови 
знания 

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

 Разпознава в текст и изображе-
ние и описва частите на гръбнач-
ния мозък при човека. Прилага 
знания за устройството и функ-
циите на гръбначния мозък при 
анализ на мисловен експеримент 
и формулира изводи. Моделира 
сегмент от гръбначен мозък. 
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42.  Заболява-

ния и 
профилак-
тика на 
нервната 
система 

Нови 
знания 

Назовава и описва по алгоритъм 
(причини–признаци–превенция) за-
болявания на нервната система. Из-
броява вещества с наркотично дейс-
твие и оценява опасността от упот-
ребата на алкохол и наркотици как-
то за личността, така и за общество-
то. 

 Назовава и разпознава в текст и 
изображение заболявания на 
нервната система. Описва забо-
ляванията на нервната система в 
последователността: причини–
симптоми–профилактика. Про-
учва, избира и оценява различни 
източници на информация за ре-
шаване на задача при дадена цел. 
Работа в екип. 

  

43.  Нервна 
система 

Упра-
жнение  

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

 Описва последователността от 
действия при оказване на доле-
карска помощ при загуба на съз-
нание, абстиненция или предози-
ране. Решава казуси и работи в 
екип. Самооценка на степента на 
формираност на познавателните 
умения. 

Проверка и 
оценка на уме-
нията за оказ-
ване на доле-
карска помощ 
и на уменията 
извеждане на 
обобщения и 
изводи. 

 

44.  Гледна 
точка 
„Психо-
активни 
вещества“ 

Дис-
кусия 

Дискутира употребата и въздейст-
вието на психоактивни вещества. 
Аргументира необходимостта от 
профилактика на психическото 
здраве. 

 Самостоятелно проучване на ин-
формация от различни източни-
ци, дискутиране на проблеми, 
проявяване на критично мислене, 
работа в екип, планиране на дей-
ности, изразяване на мнение и 
формулиране на решения. 

Проверка и 
оценка на уме-
нията за извеж-
дане на проб-
леми. Умения 
за защита на 
собствена по-
зиция. Толе-
рантно отно-
шение към ос-
таналите учас-
тници. 
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45.  Хормо-

нална ре-
гулация. 
Жлези с 
вътрешна 
секреция 

Нови 
знания 

Изброява, описва и означава (върху 
схема, изображение, модел) уст-
ройство и функции на органите на 
ендокринната система. Доказва с 
примери връзки между нервната и 
хормоналната регулация. 

ендо-
кринни 
жлези, 
хормо-
нална 
регула-
ция, 
хормо-
ни, хо-
мео-
стаза  

Разпознава в текст и изображе-
ние ендокринни жлези. Описва 
функциите на жлезите с вътреш-
на секреция по признаците мес-
тоположение в организма, хор-
мони, действие на хормоните. 
Анализира текст и съотнася ин-
формацията в него към съответна 
жлеза.  

При изучаване 
на темите се 
осъществяват 
устни и писме-
ни (до 10 мин.) 
индивидуални 
изпитвания, 
като се използ-
ват въпросите 
и задачите от 
учебника и 
тетрадката. 
Групови уст-
ни изпитвания 
по време на 
работа в клас. 

 

46.  Заболява-
ния и 
профилак-
тика на 
ендокрин-
ната сис-
тема 

Нови 
знания 

Назовава и описва по алгоритъм 
(причини–признаци–превенция) за-
болявания на ендокринната систе-
ма. Дискутира употребата и въз-
действието на хормонални препара-
ти. 

 Разпознава, назовава в текст и изо-
бражение заболявания на ендо-
кринната система. Групира заболя-
вания, резултат от хипофункция и 
хиперфункция на жлезите с вът-
решна секреция. Свързва наруше-
нията във функциите на ендокрин-
ните жлези с конкретно заболяване. 

 

47.  Зрителна 
сетивна 
система. 
Заболява-
ния и 
профилак-
тика 

Нови 
знания 

Изброява, описва и означава (върху 
схема, изображение, модел) уст-
ройство и функции на зрителната 
сетивна система. Назовава и описва 
по алгоритъм (причини–признаци–
превенция) заболявания на зрител-
ната сетивна система. 

сетивни 
системи 

Назовава елементите на сетивните 
системи. Описва зрителната сетив-
на система по алгоритъма: вид на 
дразнителя, местоположение на 
рецепторите, сетивен път и локали-
зация на сетивната зона. Назовава 
и разпознава в текст и изображение 
заболявания на зрителната сетивна 
система в резултат от бактериални 
и вирусни инфекции и проблеми в 
резултат на анатомични нарушения. 
Анализ на текстова информация и 
извеждане на аргументи в подкрепа 
на дадено твърдение. 

 

 



17
 17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
48.  Слухова и 

равновес-
на сетивна 
система. 
Заболява-
ния и 
профи-
лактика 

Нови 
знания 

Изброява, описва и означава (върху 
схема, изображение, модел) уст-
ройство и функции на слуховата се-
тивна система. Назовава и описва 
по алгоритъм (причини–признаци–
превенция) заболявания на слухова-
та сетивна система. 

 Описва слуховата и равновесната 
сетивна система по алгоритъма: 
вид на дразнителя, местополо-
жение на рецепторите, сетивен 
път и локализация на сетивната 
зона. Анализ на текстова инфор-
мация и извеждане на аргументи 
в подкрепа на дадено твърдение. 

  

49.  Вкусова и 
обонятел-
на сетивна 
система 

Нови 
знания 

Изброява, описва и означава (върху 
схема, изображение, модел) уст-
ройство и функции на обонятелната 
и вкусовата система. Сравнява обо-
нятелната сетивна система на чове-
ка с тази на бозайниците. 

 Описва вкусовата и обонятелната 
сетивна система по алгоритъма: 
вид на дразнителя, местоположе-
ние на рецепторите, сетивен път 
и локализация на сетивната зона. 
Анализ на текстова информация 
и извеждане на аргументи в под-
крепа на дадено твърдение. 

  

50.  Зрителна 
сетивна 
система 

Упра-
жне-
ние 

Представя резултати от експери-
ментално изследване на периферно-
то зрение, сляпото петно и цветното 
зрение.  

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

Проверка и оцен-
ка на експери-
менталните 
умения и на 
уменията из-
веждане на 
обобщения и 
изводи. 
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51.  Кожа. 

Структура 
и функции. 
Заболява-
ния и про-
филактика 

Нови 
знания 

Изброява, описва и означава (върху 
схема, изображение, модел) уст-
ройство и функции на кожата. На-
зовава и описва по алгоритъм (при-
чини–признаци–превенция) заболя-
вания на кожата. 

кожа,  
термо-
регула-
ция 

Назовава, разпознава и описва в 
текст и изображение частите на ко-
жата. Описва системата за повърх-
ностна сетивност в следния алгори-
тъм: разположение и видове рецеп-
тори, сетивен път и сетивна зона. 
Описва заболяванията на кожата в 
последователността: причини–
симптоми–профилактика. 

При изучаване 
на темата се 
осъществяват 
устни и писме-
ни (до 10 мин.) 
индивидуални 
изпитвания, ка-
то се използват 
въпросите и  
задачите от 
учебника и 
тетрадката. 
Групови устни 
изпитвания. 

 

52.  Нервна и 
ендо-
кринна ре-
гулация 

Упра-
жне-
ние 

Доказва с примери връзката между 
нервната и ендокринната система. 

 Решаване на казуси. Свързва 
броя на еритроцитите 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 поз-
навателните умения.  

Проверка и 
оценка на ек-
спериментал-
ните умения и 
на уменията 
извеждане на 
обобщения и 
изводи. 

 

53.  Регулация 
и хомеос-
таза 

Обоб-
щение 

Обосновава ролята на регулацията и 
хомеостазата за функционирането 
на човешкия организъм като единно 
цяло. 

 Оценява ролята на нервната и 
ендокринната система за регула-
цията в организма. Извежда 
обобщения за механизмите на 
регулация за запазване на хоме-
остазата и телесната температу-
ра. 

Проверка и 
оценка на уме-
нията за пра-
вене на обоб-
щения и фор-
мулиране на 
изводи. 
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54.  Нервна 

система, 
ендокрин-
на система, 
сетивни 
системи и 
кожа 

Конт-
рол и 
оценка 

Установяване на нивото на сформи-
раност на понятията, отнасящи се 
към ендокринна система, сетивни 
системи и кожа; уменията – дефи-
ниране, разпознаване, описване, 
сравнение, групиране, аргументи-
ране и др. 

 Решаване на задачи, съставени 
въз основа на очакваните резул-
тати по теми. Учениците са за-
познати предварително с тези 
изисквания в достъпен за тях ва-
риант. 

Писмено  
диагностично 
тестиране. 

 

   Проверка 
на изход-
ното ниво 

Конт-
рол и 
оценка 

Установяване на нивото на сформи-
раност на понятията, включени в 
учебното съдържание по Биология и 
здравно образование 8. клас. 

 Решаване на задачи, съставени 
въз основа на очакваните резул-
тати по теми. Учениците са за-
познати предварително с тези 
изисквания в достъпен за тях ва-
риант. 

Писмено  
диагностично 
тестиране. 
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