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1. ПРЕДСТАВЯНЕ И КОНЦЕПЦИЯ НА УЧЕБНИЯ 
КОМПЛЕКТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 9. КЛАС

Уважаеми учители, 
Учебният комплект по биология и здравно образование за 9. клас включва учеб-

ник, електронен вариант на учебника, работни листове и книга за учителя. 

Учебник по биология и здравно образование за 9. клас
Учебникът, като основен източник на информация по предмета, е структуриран 

в съответствие с последователността на темите за нови знания в учебната програ-
ма – в 5 раздела.

1. Химичен състав на живата материя
2. Надмолекулни комплекси
3. Структура и процеси в клетката
4. Възпроизводство на клетката
5. Приложение на знанията за клетката
Той има ясна логическа външна и вътрешна структура. Графично и цветово са 

представени типовете уроци: за нови знания; лабораторни занятия, семинари; за 
преговор и обобщение; за контрол и оценка. Апаратът за ориентиране и текстът 
на методичните единици са съобразени с възрастовите особености на деветоклас-
ниците. В отделните теми са включени новите понятия и компетентности като 
 очаквани резултати от обучението, залегнали в учебната програма. 

В уроците за нови знания учебното съдържание е изложено в логическа после-
дователност. Осигурен е баланс между текста и богатия илюстративен материал. 
След всеки урок за нови знания са разработени задачи с различна трудност, как-
то и такива, стимулиращи самостоятелната и груповата изследователска работа 
на учениците и подготовката за следващ семинарен урок (рубриката „Въпроси и 
задачи“). В много от уроците за нови знания присъстват допълнителни знания и 
информация за диференцирано преподаване (рубриката „За да знаете повече“). В 
рубриката „Кратко обобщение“ са представени задължителните понятия от учеб-
ната програма и кратко обобщение на най-важното от съдържанието на урока. В 
50% от уроците за нови знания има препратка чрез символ „книга“ към допълни-
телна информация в края на учебника под заглавие „Библиотека“.

Дейностите в уроците за практически дейности са разнообразни. Те създа-
ват условия за насърчаване и улесняване на самостоятелно търсене на информа-
ция от различни източници, както и за самостоятелно учене, критично мислене и 
творческа дейност, като подпомагат учениците с различен стил на учене. В уроци-
те за семинар и за практически дейности са включени алгоритми, схеми, таблици, 
модели за работа. 

В лабораторните уроци задачите са с ясни инструкции и лесни за изпълнение 
от учениците. 

Уроците за преговор и обобщение включват дейности за реализиране на меж-
дупредметни и вътрешнопредметни връзки, осигуряват възможност съдържанието 
да се надгражда според преценката на учителя или на учениците. Включените в 
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тематичните самопроверки тестови задачи развиват уменията за самооценка на 
учениците. 

Библиотеката, намираща се в края на учебника, съдържа допълнителна ин-
формация над равнището на учебната програма. Тя дава възможност за диферен-
цирано преподаване за учениците с повишен интерес към предмета. 

Речникът на новите понятия съдържа определенията на новите понятия от 
учебната програма. 

Електронен вариант на учебника
Електронният вариант на учебника съдържа различни допълнителни продукти 

– мултимедийни презентации, симулации на биологични процеси и видеоекспери-
менти, галерия с изображения, интернет линкове, анимации, интерактивни задачи 
с разнообразен илюстративен материал – видеа, фотоснимки, схеми и таблици. Бо-
гатият набор от ресурси за избор от страна на учителя за конкретна учебна среда 
ще го улесни и подпомогне да реализира очакваните резултати с неговите ученици.

Работни листове 
За улеснение на усвояването на знания и формирането на умения на учениците 

са разработени работни листове към учебника за 9 клас. Те следват учебното съ-
държание и включват всички теми.

Всяка тема е представена с работен план и различен брой задачи, отнесени към 
съответните точки от урока (респективно на работния план). Задачите могат да се 
използват по различни начини: в часа, при самоподготовката на учениците вкъщи, 
в началото на следващия час за преговор, а може да послужат и за контрол и оцен-
ка на учениците.

При използването на работните листове отпада необходимостта от използ-
ване на друга тетрадка за работа в клас. Перфорацията на всеки работен лист 
позволява той да се отдели от книжното тяло и да се приложи в портфолио на 
ученика. Така лесно може да се проследи усвояването на знания и развитието на 
умения по предмета за цялата учебна година.

Книга за учителя по биология и здравно образование за 9. клас
Книгата за учителя е в шест глави и има за цел да подпомогне работата на учите-

лите по биология и здравно образование. Първата глава съдържа кратко предста-
вяне на концепцията на учебния комплект по предмета. Втората глава Интегра-
ция на интерактивни методи в учебно-методическия комплект по биология 
и здравно образование за 9. клас е теоретично представяне на различни видове 
интерактивни методи и възможностите за приложението им при обучението. Глава 
три от книгата Организиране на проектно-базирано обучение по биология и 
здравно образование в 9. клас представя теоретично проектно-базираното обу-
чение и възможностите му при включване в процеса на обучение за целите на 
учебната програма.

В Четвърта глава е представено примерно годишно разпределение на учителя, в 
което авторският колектив е развил очакваните резултати от учебната програма и 
е обвързал тяхното постигане с дейностите на ученика. Тъй като в новата учебна 
програма приоритетно място имат учениците, се акцентира на контекста и учени-
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ческите дейности. Мотивирано и с много отговорност е използван учителският 
опит за постигане на балансираност между учебната програма и реалните условия 
на работа в училище. 

В разпределението са описани дейности на ученика с препратки за работа с 
илюстративния материал, текста и задачите от учебника, както и с други източ-
ници. Годишното разпределение е разработено, като са спазени изискванията на 
МОН. В него основните тематични единици са представени за срокове и седмици. 
Компетентностите са представени като очаквани резултати в края на обучението 
по съответната тема. Изведени са основните понятия, които ще формулират уче-
ниците. Предложени са и различни варианти за контрол и оценяване на учениците. 
Насоките за подходи и реализация на учебния процес не предопределят и не задъл-
жават учителя стриктно да спазва предложената технология на обучение. Те само 
го информират за възможностите за избор от негова страна. 

В Пета глава на книгата за учителя са предложени примерни методически разра-
ботки на различните типове уроци. 

В последната глава на книгата за учителя са предложени два примерни теста – за 
проверка на знанията в началото на учебната година и за проверка на знанията в 
края на учебната година.

В книгата на учителя са представени основни групи интерактивни методи и 
съвременни образователни подходи, които може да се използват в часовете по 
биология и здравно образование в 9. клас при организиране на учебно-познавател-
ната дейност на учениците. 

Авторите
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2. ИНТЕГРАЦИЯ НА ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ 
В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЯ КОМПЛЕКТ ПО 
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 9. 
КЛАС (УЧЕБНИК, ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ, УЧЕБНА 
ТЕТРАДКА)

В основата на психолого-педагогическата концепция за интерактивно обучение 
като алтернатива на традиционното обучение стоят система от методи на обуче-
ние, които могат да се приложат в разнообразен образователен контекст. Това 
изисква и нова организация на образователното пространство, реализиращо се 
чрез система от специфични методи, средства и прийоми, ориентирани към дей-
ността на учениците за постигане на целите на обучение по предмета. Основната 
функция на тази иновативна образователна среда е превръщането на обучаемите 
от пасивни наблюдатели в активни участници и творци на собственото си знание. 
В тази среда акцентът е поставен върху специално и целенасочено организирани 
ситуации и взаимодействия, в които обучаемите чрез преживяване и емоционална 
рефлексия (осъзнаване на своите чувства и емоции) придобиват различни знания 
и умения. 

Отдавна е известно, че хората най-добре запомнят това, което правят, чувстват и 
разбират. До 90% от информацията се усвоява, ако учениците се вкючват в такава 
организация на обучението, в която освен предаването на знания се предлагат и 
дейности (ситуации), в които информацията се преживява, осмисля емоционално 
и апробира в практически план. 

Интерактивните методи изискват партньорски взаимоотношения и диалогов вид 
комуникация между учениците и между учител и ученици. Такава комуникация 
предполага умение да се изслуша, възприеме, обсъди друго виждане, мнение или 
отношение, различно от собственото. Не на последно място използваните в учеб-
но-методическия комплект по биология и здравно образование за 9. клас интерак-
тивни форми, методи и средства спомагат за преодоляване на бариерите в общува-
нето, стимулират мисленето, генерирането и обменянето на идеи.

В рамките на интерактивните методи се формират: 
 афективни цели на обучение, основани върху преживяванията, нагласите, 

ценностите и в резултат на специално организитани ситуации от учителя;
 емпатични – учене как се чувства човек на мястото на другия – изключително 

важно жизнено умение;
 комуникативни – обучаемият преживява и се учи да анализира, ръководи и 

контролира взаимодействията, в които влиза, както и да дава адекватна обратна 
връзка.

Чрез организирането на интерактивна среда при обучението по предмета се фор-
мират и високите равнища на развитие на познавателните (когнитивните) умения 
– анализ, синтез, класифициране, пренос на информация и т.н. Ученето, основано 
на преживявания, е учене, основано върху собствен опит, но и учене в условията 
на структурирани и подготвени от учителя ситуации.
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Принципи за организация на обучението в интерактивна среда
Организацията на обучението в интерактивна среда трябва да се осъществява 

при спазване на следните принципи:
 Обучението се основава на опита и контекста, които правят ученика желаещ 

и способен да учи (готовност).
 Обучението се структурира така, че да може да бъде лесно възприето от уче-

ника (спирална организация).
 Учениците се мотивират да бъдат активни в своето собствено учене и да взе-

мат активно участие в ученето на съучениците си.
 Учениците се включват в множество изследователски действия.
 Поощряване на креативността; поощряване на дивергентното мислене при ре-

шаване на проблеми.
 Създаване на привлекателна обкръжаваща учебна среда за учениците.
 Обучението се организира и чрез интердисциплинарен подход.
 Създаване на възможност за осигуряване на съдържателна и релевантна об-

ратна връзка.
 Спазване на баланс между лидерството на учителя и инициативата на учениците.
Видове интерактивни методи 
Интерактивните методи, включени в пособието, се групират в три вида: 
• ситуационни;
• дискусионни; 
• опитни (емпирични). 
Към ситуационните методи се отнасят: 
 метод на конкретните ситуации;
 казус; 
 симулация; 
 игра;
 ролева игра; 
 асоциативен облак; 
 драматизация и др.
Дискусионните методи са:
 анкета;
 беседа;
 дискусия;
 мозъчна атака;
 обсъждане; 
 дебати; 
 пирамида;
 SWOT-анализ;
 мозъчни карти и др.
Опитни (емпирични) методи са: 
 метод на проектите; 
 експеримент; 
 моделиране; 
 други, основаващи се на диалог.



8 9

Изборът на методи не е самоцел. Той зависи от това доколко учителят познава 
добре предимствата и недостатъците на отделните методи, с какво време разпола-
га за изпълнението на определени учебни задачи, доколко учениците са готови за 
прилагането на различни от традиционното преподаване методи, както и с налич-
ните материални ресурси. 

• Метод на конкретните ситуации
Цел на обучението е развитие на определени качества на мисленето – любозна-

телност, разсъдливост, мъдрост; лични качества – твърдост, отговорност.
Принципи
 Подбор на ситуацията – конкретни образи, сцени, събития в текста
 Проблемна и проективна ситуация
 Първичност на ситуационния анализ – „Как е?“ (реалност), а не „Как може да 

бъде?“ или „Как искам да бъде?“
 Ориентация в ситуацията (конкретен набор от параметри), а не общи приказки 

и разсъждения 
 Задължителна връзка на анализа с практиката
 Предимство на действието пред знанието
 Активно интелектуално и емоционално участие на учениците
 Нетрадиционна роля на учителя – откритост, сътрудничество, подпомагане; 

насочване, а не управление. Единство на съдържателни и процесуални цели на 
обучението. 

Етапи на работата 
1. Анализ (изучаване на проблема)
2. Изясняване на алтернативите (подбиране на необходимите факти) 
3. Избор на алтернатива 
4. Разработване на решение
5. Презентация пред другите, които са наблюдатели и коментатори 
• Казус
Казусите черпят материал от живота и дават живот на ученето. Те създават много 

добри педагогически условия за свързване на обучението с живота, на теорията с прак-
тиката. Обикновено казусите са ситуации, подбрани и обработени така, че да могат да 
развиват определени умения в зависимост от учебния предмет, като например: търсене 
и намиране на специфична информация, откриване на обща идея, разкриване на взаимо-
връзки, разбиране между редовете, критично четене и слушане, толерантна комуника-
ция, ефективна дискусия, презентация, интерпретация, правилен избор на решение и др. 

Казусите не са демонстрация, а участие на учениците в определена ситуация. Те 
позволяват да се придаде по-голяма нагледност на проблема, да се видят и да се 
разберат сложните взаимовръзки между отделни явления. По този начин се пости-
га по-голяма убедителност на знанието и то се запомня по-лесно. Казусите като 
дидактическо средство най-често се използват за развиване на умения за анализ и 
вземане на решения за определена конкретна ситуация.

• Ролеви игри 
Всяка ролева игра има: ролева ситуация; място на действието и действащи лица 

(реални и въображаеми), които влизат в определени роли. За по-добро влизане в 
роля е добре да подготвите предварително ролеви карти за всички участници в 
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играта (описание на очакваното ролево поведение). Познати са три основни вида 
ролеви игри: 
 симулационни игри – целта е да се възпроизведат характеристиките на въз-

можна ситуация, която изисква адекватно поведение; чрез тях се усвояват знания, 
но акцентът е върху формиране на умения, изграждането на характера и усвоява-
нето на ценности; 
 ситуационни игри (проиграване на случаи) – целта е да се „проиграе“
решението на трудна ситуация, която реално провокира напрежение и конфликт; 
 игридраматизации – ролеви игри, при които се възпроизвежда определен 

сценарий под формата на монолог, диалог, пантомима; възможно е да се рази-
грават драматизации по конкретен текст или по сценарий, измислен от учащите. 
Учащите трябва „да влязат в кожата“ на героите, да мислят и действат като тях. 
Целта е да се преживее определен проблем или ситуация, при което, на базата на 
емоционалното включване, се осмислят реални проблеми. След проиграването на 
драматизацията се прави коментар и се обобщава поука, свързана с реалността.

Прилагането на метода включва следните стъпки:
 обмислете „сценария“ на ролевата игра; 
 предварително подгответе инструкции за учащите по всяка роля;
 подгответе необходимите материали;
 уточнете на правилата на играта;
 организирайте пространството;
 поставете задачата;
 разпределете ролите;
 реализация на играта;
 заедно с групата изведете поуката и посочете връзката между игровата и ре-

алната ситуация.
• Асоциативен облак
Чрез визуализация се подпомага запомнянето и се подобрява конструирането 

и вижданията на учениците за процесите. Една от използваните техники е разра-
ботването на „карти на ума“, чрез които визуално се представят същности или 
проблеми – схеми, рисунки, символи, модели и др. Визуализацията може да е част 
от друг метод, може да приема формата на мозъчна атака или да дава възможност 
за изразяване на отношение към даден проблем или изказване на чувства, даване 
израз на преживяване или случка. Вид техника за визуализиране е „асоциативни-
ят облак“, при който се поставя в рамка понятието (проблемът), който искаме да 
 опишем, и около него с думи и рисунки той се означава и описва.

• SWOT-анализ
SWOT-анализът е метод/техника за самодиагностика и диагностика. Наимено-

ванието му е абревиатура от първите букви на английските наименования на из-
следваните характеристики: силни страни (Strengths), слаби страни (Weaknesses), 
възможности (Opportunities), страхове или заплахи/опасения (Threats).

• Пирамида
Пирамидата е метод за събиране на информация, резултат от индивидуална ра-

бота, работа в екипи и т.н. Както става ясно, при всяко ново прегрупиране броят 
на членовете на групите нараства в геометрична прогресия. Целта е да се осмисля 
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информация и да се достига до конкретни обобщения чрез обединяване около при-
емливо за всички мнение или решение на проблем.

Прилагането на метода включва следните стъпки:
Стъпка 1 – индивидуална работа. По желание някои учащи споделят до какви 

заключения са достигнали. 
Стъпка 2 – обсъждане в двойки и обединяването на двойката около общо мне-

ние, което не е задължително да съвпада с индивидуалните мнения. По желание 
някои от двойките (или всички) споделят заключенията си.

Стъпка 3 – обсъждане в четворки и търсене на общото за всяка четворка мне-
ние. Говорител на всяка четворка огласява общото мнение пред всички.

Стъпка 4 – формиране на две големи групи. На този етап на групиране може да 
се наруши принципът на геометричната прогресия, тъй като групите са с различен 
брой ученици и никой не бива „да бъде изключен“. Така, вместо две групи от по 
8 ученици, могат да се образуват две групи от по 7 и 8 (или друг брой) ученици. 
Представител на всяка група записва на дъската или на флипчарт мнението на 
своята група. Тук е добре освен общата позиция да се запишат като „особено мне-
ние“ различни мнения, които не са били приети от цялата подгрупа, но авторите 
им смятат, че са важни. Някое от тези мнения би могло да съвпадне с мнение от 
другата група и да се наложи като общо за цялата група. 

Стъпка 5 – сравняване на записаните мнения на двете подгрупи от учителя (или 
ученик по желание) и обобщаване на общото мнение по въпроса.

Поради многократните прегрупирания методът пирамида отнема много време, 
поради което е необходимо стриктно спазване на времето, определено за работа 
на всеки един от етапите на процеса.

• Мозъчна атака (брейнсторминг)
Мозъчната атака е един от най-популярните методи/техника за „генериране на 

идеи“. Като техника може да се използва за бързо провокиране на асоциации по 
дадена тема за кратко време – от 1 до 5 минути. Учителят записва асоциациите на 
дъската или на флипчарт. След това думите асоциации могат да бъдат използвани 
за различни цели:
 за обобщаване мнението на групата;
 като опорни думи за създаване на свободен текст;
 за изработване на мрежа от понятия;
 за изработване на мозъчни карти и пр.
Методът мозъчна атака може да отнеме цял час или повече за търсене на ре-

шение на труден въпрос. Принципът е същият. Всеки има право да развие своята 
идея, независимо от това колко странна или неприемлива изглежда тя на остана-
лите. Никой няма право да прекъсва говорещия или да критикува. След като се 
представят различните индивидуални мнения, може да се потърси приемливото за 
всички решение чрез сравняване на различните мнения. Но това може да се отложи 
за следващото занятие. През това време различните идеи „ще отлежат“ и ще бъдат 
осмислени по-обективно.

• Панелна дискусия
Метод за обмен на мнения и търсене на решения по сложен (комплексен) про-

блем. Работи се в подгрупи, като всяка група получава специфична задача и про-
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вежда дискусия върху част от общия проблем. Решението на комплексния проблем 
се явява сбор от отделните решения на проблемите в подгрупите. 

Прилагането на метода включва следните стъпки:
 изберете подходящ проблем за панелна дискусия, който може да се раздели на 

съответен брой равностойни (за обсъждане) подпроблеми;
 определете подпроблемите;
 формирайте подгрупите, разпределете ролите и подпроблемите за обсъждане;
 инструктирайте учащите относно процедурата на обсъждане и представяне на 

резултатите; определете време за дискусии в подгрупите;
 представяне на резултатите чрез говорител;
 обобщете крайния резултат на дъската или на постер или предложете на учащ 

по желание да направи това.
• Интелектуални карти 
Значението на метода интелектуални карти може да бъде отнесено към разви-

тието на паметта, асоциациите и бързината на мислене на ученика. По отношение 
на диагностичните му функции той може да бъде ориентиран към проверка и са-
мопроверка в постигането на определените цели. При прилагането му учител и 
ученик могат да получат информация за пропуски в дефинирането, разбирането, 
използването и запомнянето на термини, за откриване на взаимовръзки, за реша-
ване на проблеми и развитие на асоциациите. Посредством изработване на инте-
лектуални карти може да се получи информация за отношението на учениците към 
постъпка, поведение, явление или проблем. Те могат да се изработят в три вари-
анта – в образи, в думи и комбинирани. Основният обект, който е във фокуса на 
вниманието, трябва да е добре познат. След изпълнението е необходимо да се из-
върши анализ на дейността и да се изяснят въпросите, поставени от участниците. 
Следващият етап е самостоятелно построяване на интелектуална карта по дадено 
предписание. Обработването и оценяването на резултатите може да се осъществи 
по различни начини, например таблици. Факторите, които могат да бъдат отчетени 
при анализа, са различни, например: у колко ученици възникват едни и същи асо-
циации за определено време, в каква последователност се появяват те, доколко са 
свързани с обучението и съдържанието на темите. 

• Дискусия
Дискусията е в основата на много методи, но може да се използва и като 

самостоятелен метод. Най-често се използва дискусията тип „мозайка“ (отво-
рена дискусия), при която самостоятелно или разделени в подгрупи ученици 
представят своето мнение и позиция по даден проблем. При по-сложна дис-
кусия (при планирани повече въпроси за обсъждане) част от информацията 
може да се подготви предварително. Препоръчително е заедно с ученици да се 
преподредят въпросите приоритетно и да се започне с обсъждането на изклю-
чително важните, последвано от много важните и важните въпроси. При това 
по-важно е да се изясняват в дълбочина основни въпроси, отколкото „да се 
претичва“ през повече въпроси. 

Учениците се насочват да спазват някои основни правила:
 да обмислят предварително каква позиция ще защитават;
 да говорят кратко и ясно;
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 да говорят само това, което мислят и което лично ги вълнува;
 да не се опитват да доказват нещо, в което не са убедени;
 да спорят спокойно, откровено, без обиди, без етикетиране;
 да уважават мнението на другите;
 да доказват тезата си с факти и аргументи.
• Интерактивна демонстрация
Демонстрацията е важен метод за представяне на същността и показване на про-

цесите в изкуствени условия, но близки до естествените. Демонстрацията добива 
интерактивен характер, ако учениците са активна страна в подготовката, осъщест-
вяването ѝ и анализирането на резултатите.

• Провеждане на интерактивно изследване (практическо занятие) 
Интерактивното изследване се провежда в реални условия, като участниците 

получават предварително ясни и точни указания за работа, изясняват им се раз-
личните роли в изследването, посочват се мястото и начинът на провеждане на 
изследването, както и начинът на отчитане на резултатите. Така се постига голяма 
ангажираност на участниците, груповата енергия се насочва към изследване на 
дадената ситуация. Увеличават се многократно възможностите (на индивидуално 
и групово равнище) за разбиране на ситуацията и формулиране на изводи.

• Разработване на малки проекти
Проектирането протича при спазване на определена методика и подпомагане на 

процеса с въвеждане на определени условия, изисквания и правила. Регламентират 
се времето за работа, начинът на представяне на проекта, дава се ясно очертан 
крайният резултат. Разработването на проект може да е индивидуално и групово. 
Този метод развива творчески, технически и организационни умения. 

В практиката се прилагат и други методи с интерактивен характер – центрове за 
обучение (работа в малки групи), симулационни игри, кооперативно учене, про-
веждане на дебат, вземане на интервю, разработване на проект и др. Използването 
на интерактивната методика при работа в групи води до изключително добри ре-
зултати, защото осигурява:
 ангажираност на участниците през цялото време;
 развитие на комуникативни умения у младите хора;
 акцент върху сътрудничеството, а не върху съревнованието в човешките от-

ношения;
 усвояване на механизмите на сътрудничество и към характерното за обще-

ството разделение на труда;
 взаимно подпомагане и взаимно стимулиране чрез използване на по-голям 

брой възможности за учене и обучение;
 привикване на младите хора да изразяват и отстояват правата си, но и да спо-

делят отговорности в групите си;
 подпомагане на младите хора заедно да търсят пътища към решаване на 

проблеми;
 груповата работа създава модел на социална ангажираност и участие, модели-

ра бъдещите условия на живот и дейност на младите хора.
Всичко това превръща интерактивните методи във важна, неделима и незамени-

ма част от съвременното обучение и образование.
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• Методически насоки за работа при използване на интерактивни методи
При работа в група е задължително въвеждането на правила (норми) за групо-

ва работа. Организира се групово извеждане на правилата на работа. Правилата 
следва да определят както организацията на работа, така и взаимоотношенията на 
участниците в групата (например точност, изслушване, изпълнение на указанията 
на учителя, толерантност, взаимопомощ, активност и др.). Правилата се приемат 
за валидни при съгласието на преобладаващата част от участниците. Правилата се 
записват на постер и се поставят на видимо място в кабинета, в който се провежда 
обучението. Възможно е участниците да се подпишат под правилата за групова ра-
бота, с което се гарантира тяхното приемане и последващо изпълнение. Правилата 
имат отворен характер и могат да се допълват.

Използването на всяка от дейностите, при която има прилагане на интерактивна 
методика, трябва да бъде целеполагащо и да е съобразено с няколко важни елемен-
та – темата, възрастта на учениците, времето за подготовка и изпълнение, нали-
чието на ресурси и др. От предлаганите дейности се подбират тези, които са под-
ходящи за представяне и разгръщане на темата съобразно възрастта на учениците 
и наличните възможности. Необходими са проява на гъвкавост и адаптиране на 
дейността чрез опростяване, видоизменение или усложняване. Препоръчително е 
да се използват различни методи в последователните дейности и да се редуват ста-
тични дейности с такива, които са по-динамични или творчески (игри и др.). При 
всяка дейност, когато учениците работят в групи или самостоятелно, трябва да се 
регламентира предварително времето, с което разполагат. Дават се точни указа-
ния за очаквания краен резултат и как той да бъде представен (постер, попълнени 
работни листове, изработен колаж и т.н.). При групова работа се дава указание за 
избор на говорител, който ще представи общия продукт в края на дейността. Следи 
се работата на групите и при необходимост се подпомагат с примери или по-де-
тайлни указания. Поощряват се творчеството, активността и инициативността на 
учениците. Изисква се формиране на групово мнение, без да се критикува и без да 
се правят квалификации по отношение на работата.

Интерактивните методи трябва да се използват умерено с изключително прециз-
на предварителна подготовка, да се съчетават и комбинират правилно един с друг 
или с други традиционни методи. Подготвя се предварително всичко необходимо 
за реализиране на дейностите по време на занятието (работни листове, тестове, 
карти и др.). Преценява се добре необходимото време за реализиране на дейност-
ите. При необходимост се отлага изпълнението на някои от предвидените за деня 
дейности. Може някои задачи да се поставят за домашна работа.

Използването на интерактивната методика ангажира учителя да отчита не само фор-
мирането на знания и умения по определена тема, но да следи емоционалното състоя-
ние и да отчита личностното участие на всеки участник, както и развитието на групата 
като цяло. Дава се възможност за изява на всеки ученик, формират се групите така, че 
всеки участник да има възможност да работи с всички останали в различни варианти. 
При по-емоционално ангажиращи личността дейности (например ролеви игри и др.) в 
края се отделя време за споделяне и даване на мнение от участниците, което обаче да 
няма характер на критика или оценка. При обсъждане и разглеждане на определени 
проблеми се следи състоянието на тревожност на групата и на отделните участници. 
Винаги се представят позитивните възможности за развитието на проблема.
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3. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО 
ОБУЧЕНИЕ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ В 9. КЛАС

Проектно-базираното обучение (ПБО) е метод на преподаване и учене, при кой-
то обучаемите придобиват нови знания и умения в процеса на проектиране, плани-
ране и произвеждане на определен образователен продукт. Технологията на ПБО 
е гъвкава и мобилна както по отношение на организацията, времетраенето, така и 
по отношение на съдържанието си. Образователното съдържание не се поднася в 
готов вид от учителя, а учениците самостоятелно работят с информацията в про-
цеса на нейното търсене, подбор, структуриране, представяне. Така те овладяват 
съдържанието активно, при това в конкретен контекст, което прави техните знания 
личностнозначими и трайни. В този процес учителят изпълнява функции на съвет-
ник и партньор, насочващ ученето в съдържателно и функционално отношение в 
търсенето на отговор на въпросите „Защо?“, „Какво?“ и „Как?“. 

Целта на настоящия текст е да представи проектно-базираното обучение като 
възможност за организиране на извънкласни дейности по биология, както и за 
планиране и реализиране на избрана тема от учебното съдържание. Проектно-ба-
зираното обучение отрежда на ученика активна роля в създаването на определен 
продукт. Изключително ценно е въздействието на ПБО върху мотивацията, кому-
никативните умения и уменията за работа в група на учениците. На всички етапи 
на осъществяване на проекта: целеполагане, планиране, реализиране, представяне, 
учениците работят в група, като дискутират, проверяват достоверността на собст-
вените си знания, заключения и хипотези, създават общи стратегии и пр. Именно 
в груповата работа по осъществяване на проекта се създават условия за индиви-
дуален принос на всеки ученик към постигане на общата мисия, в зависимост от 
неговите знания и способности. Всичко това създава положителен емоционален 
фон. Обучението, базирано на проекти, съдържа потенциалните възможности за 
осъществяването на непрекъсната обратна връзка, като по този начин допълнител-
но мотивира учениците за активно учене. Тази обратна връзка протича:

• от учителя към учениците; 
• от участниците в групата към всеки участник поотделно (в процеса на разви-

тие на проекта); 
• между групите ученици (при презентиране на резултатите от проектите в края 

на часа).
Едно значимо предимство на този вид обратна връзка освен перманентност е, че 

тя е и по-обективна и учениците осъзнават това. Проектно-базираното обучение 
стимулира рефлексията върху собствената познавателна дейност, процес, който 
недвусмислено води към формиране на метакогнитивни умения. Последните се из-
тъкват като надеждна основа за формиране на личност, самостоятелна и контроли-
раща собственото си учене, личност, способна да се усъвършенства през целия си 
живот. В процеса на ПБО се осъществява своеобразна промяна на ролите на уче-
ниците и учителя. Учениците влизат в ролята на личности, които активно решават 
проблеми. Те са отговорни за своето учене, мотивирани и с чувство за удовлет-
вореност от завършването на нещо полезно, стават активни участници и творци. 
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Учителят като треньор/ръководител управлява груповата динамика, поддържа 
движението на процеса напред, съветва и оценява, способства за подобряване на 
междуличностни отношения. Най-общо ПБО се осъществява от взаимосвързани 
дейности, специфични за учителя и учениците в следната последователност:

Етап на предварително проучване и 
планиране. Анализ на ситуацията.
Какво учебно съдържание ще бъде из-
брано? Кои цели ще се реализират чрез 
него? Какъв ще е крайният вид /про-
дуктът на проектите? Какъв предишен 
опит имат учениците? Какви знания и 
умения притежават?
Примерно разпределение на времето.
Създаване на план-график:
Каква ще бъде продължителността на 
проекта? Кога ще се провеждат кон-
султации с екипите? Какви ще са сро-
ковете за поетапно оценяване?
Планиране на дейностите. 
Какви дейности ще бъдат организирани?
Каква литература ще използват учени-
ците?
Как ще бъдат формирани екипите?
Планиране на оценяването. 
Какви са целите на оценяване?
Какви е системата на оценяване?
Какъв инструментариум за оценяване 
ще се прилага? Кога и кой ще осъщест-
ви оценяването на проектите?
Контролът и оценката на проектите 
се осъществяват по предварително за-
дадени параметри.
Изводи от цялостната работа на уче-
ниците.
Дейността на всяка група се анализира и 
оценява поотделно, като се подчертават 
постиженията и слабостите, правят се 
препоръки и предложения за по-ната-
тъшна дейност.

Дейност на учителя

Етап на практическо изпълнение. Ра-
бота на екипите.
Учениците разпределят задачите в 
екипите, правят проучвания, създават 
модели, разпределят времето си.

Частично презентиране и оценка на 
резултатите на отделните екипи.
Прави се консултация с екипите, на 
която се изясняват основните моменти 
в отделните проекти.

Цялостно сглобяване на проекта 
(презентация)
Следва период (напр. 1 седмица) за ця-
лостна подготовка на проекта и изра-
ботване на презентациите.

Етап на презентация, обсъждане, 
контрол и оценка на резултатите от 
изследването.

Представяне на готовите продукти от 
всяка работна група.

Дейност на учениците

Образователната технология, наречена проектно-базирано обучение, може да 
функционира като гъвкава интегрална учебна среда. Това е среда, организирана 
около ученето, а не преподаването, среда, провокираща дискусии и преговори за 
обективността, истинността, полезността на индивидуалните знания, заключения, 
предположения. Установява се връзка на обучението с живота извън класната стая 
и в същото време се създават условия за формиране на ключови компетентности, 
от които зависи успешната професионална реализация на личността.

ПБО дава възможност за индивидуална изява на всеки ученик според неговите зна-
ния, умения и ценности, в условия на взаимно сътрудничество и толерантност към по-
зициите на другите, а оттук и цялостна мотивация за процеса на обучение по биология.
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Училище .........................................                Град........................................................
Утвърждавам:........................................

Директор: ..............................................
(име и фамилия)

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА IX КЛАС – ОБЩО-

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА
ПРЕЗ УЧЕБНАТА .................../.................ГОДИНА

Видове уроци % от учебната 
програма

Брой 
учебни 
часове

За нови знания УНЗ 61% 22

За преговор и обобщение ПО 6% 2

За практически дейности 
(упражнения, лабораторни занятия) ПД 17% 6

За дискусии, дебати и семинари ДДС 8% 3

За контрол и оценка КО 8% 3

ОБЩО 100% 36

Годишен хорариум: 36 часа
Срочен 
 І срок: 1 час
 ІІ срок: 1час

Изготвил: .................................
 (име и фамилия)

4. ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. 1 с. Какво зная за 
клетката?

ПО *припомня и затвърждава научено-
то по човекът и природата и биология 
и здравно образование
*дефинира клетка, хранителни веще-
ства, фотосинтеза, дишане, размно-
жаване, делене на клетката
*назовава задължителни структури 
на прокариотна и еукариотна клетка
*сравнява прокариотна и еукариотна 
клетка 
*дава примери за прокариоти и 
еукариоти 
*определя значението на основните 
жизнени процеси за клетката

Понятия за 
преговор:
• клетка 
• прокариот-
на клетка
• еукариотна 
клетка
• хранителни 
вещества
• наследстве-
но вещество 
• фотосинтеза
• дишане
• делене на 
клетката

– участва в беседа за критериите, по 
които са групрани организмите – едно-
клетъчни; безядрени, същинскоядрени, 
многоклетъчни, растения и животни 
– привежда примери за изучени части 
на клетката
– сравнява прокариотна и еукариотна 
клетка
– описва равнища на организация в 
многоклетъчния организъм

2. 2 с. Проверка на вход-
ното равнище

КО *използва знания и умения за решава-
не на задачи, като прилага наученото 
в 7. и 8. клас

– решава тестови задачи с избираем 
отговор и с кратък свободен отговор

оценка на тест/
писмено изпит-
ване
диагностично 
оценяване

І. Химичен със-
тав на живата 
материя

Ученикът:

3. 3 с. 1. Единство в 
химичния състав 
на неживата и 
живата материя. 
Химичен състав 
на клетката.

НЗ *изброява групи химични елементи 
въз основа на процентно съдържание 
в клетката и илюстрира с примери 
тяхното значение.
*назовава основните групи органич-
ни съединения, които изграждат орга-
низмите.
*дефинира биополимери.
*обосновава общо и различно меж-
ду нежива и жива природа по отно-
шение на изграждащите ги химични 
елементи и съединения.
*разчита схеми, графики и диагра-
ми за химичния състав на неживата и 
живата материя.
*групира органичните съединения 
въз основа на броя и вида на моно-
мерните им единици. 

• биополиме-
ри

– участва в беседа и актуализира зна-
ния за химичните елементи и вещества
– назовава основни групи елементи в 
живата материя
– сравнява съдържанието на химичните 
елементи в неживата и живата природа и 
работи със схема на фиг. 1 и диаграма на 
фиг. 2 / стр. 8 в учебника
– групира съединенията в клетката на 
неорганични и органични
– описва структурата на въглеродния 
атом и обяснява с нея значението на 
въглерода за живата природа
– описва различни видове въглероден 
скелет в органични съеднинения като 
работи с фиг. 4/стр. 9 в учебника
– разпознава функционални групи на 
органичните съединения

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. 1 с. Какво зная за 
клетката?

ПО *припомня и затвърждава научено-
то по човекът и природата и биология 
и здравно образование
*дефинира клетка, хранителни веще-
ства, фотосинтеза, дишане, размно-
жаване, делене на клетката
*назовава задължителни структури 
на прокариотна и еукариотна клетка
*сравнява прокариотна и еукариотна 
клетка 
*дава примери за прокариоти и 
еукариоти 
*определя значението на основните 
жизнени процеси за клетката

Понятия за 
преговор:
• клетка 
• прокариот-
на клетка
• еукариотна 
клетка
• хранителни 
вещества
• наследстве-
но вещество 
• фотосинтеза
• дишане
• делене на 
клетката

– участва в беседа за критериите, по 
които са групрани организмите – едно-
клетъчни; безядрени, същинскоядрени, 
многоклетъчни, растения и животни 
– привежда примери за изучени части 
на клетката
– сравнява прокариотна и еукариотна 
клетка
– описва равнища на организация в 
многоклетъчния организъм

2. 2 с. Проверка на вход-
ното равнище

КО *използва знания и умения за решава-
не на задачи, като прилага наученото 
в 7. и 8. клас

– решава тестови задачи с избираем 
отговор и с кратък свободен отговор

оценка на тест/
писмено изпит-
ване
диагностично 
оценяване

І. Химичен със-
тав на живата 
материя

Ученикът:

3. 3 с. 1. Единство в 
химичния състав 
на неживата и 
живата материя. 
Химичен състав 
на клетката.

НЗ *изброява групи химични елементи 
въз основа на процентно съдържание 
в клетката и илюстрира с примери 
тяхното значение.
*назовава основните групи органич-
ни съединения, които изграждат орга-
низмите.
*дефинира биополимери.
*обосновава общо и различно меж-
ду нежива и жива природа по отно-
шение на изграждащите ги химични 
елементи и съединения.
*разчита схеми, графики и диагра-
ми за химичния състав на неживата и 
живата материя.
*групира органичните съединения 
въз основа на броя и вида на моно-
мерните им единици. 

• биополиме-
ри

– участва в беседа и актуализира зна-
ния за химичните елементи и вещества
– назовава основни групи елементи в 
живата материя
– сравнява съдържанието на химичните 
елементи в неживата и живата природа и 
работи със схема на фиг. 1 и диаграма на 
фиг. 2 / стр. 8 в учебника
– групира съединенията в клетката на 
неорганични и органични
– описва структурата на въглеродния 
атом и обяснява с нея значението на 
въглерода за живата природа
– описва различни видове въглероден 
скелет в органични съеднинения като 
работи с фиг. 4/стр. 9 в учебника
– разпознава функционални групи на 
органичните съединения

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

– наблюдава фиг. 5/стр. 10 в учебника и 
обяснява разликата между мономери и 
биополимери, хомо– и хетерополимери
– разпознава по схема биополимери
– моделира биополимери 
– работи с учебника и учебната тетрадка
– използва и работи с електронни 
ресурси 
– формулира кратко обобщение на 
наученото

4. 4 с. 2. Неорганични 
съединения

НЗ *разпознава (в текст, изображение, 
модел), описва по алгоритъм (състав 
− свойства − функции) и представя 
схематично молекулата на водата. 
*описва и означава (върху схема, из-
ображение, модел) структурата на во-
дната молекула.
* изброява и описва свойствата на во-
дата и други неорганични вещества. 
* оценява и дискутира значението на 
водата за организмите.
*разчита схеми, графики и диаграми 
за химичен състав на живата и нежи-
вата материя.

– участва в беседа и актуализира зна-
ния за водата и минералните соли
– изброява важни за живота неорга-
нични съединения
– описва значението на водата за жи-
вите организми
– наблюдава и използва молекулните 
модели на фиг. 1 и 2/стр. 11 в учебни-
ка, за да опише структурата на водата 
и образуването на водородните връзки
– означава върху модел, схема, изобра-
жение структурата на водната молекула
– извлича информация от фиг. 4 / стр. 
12 в учебника и описва разтварянето 
на веществата във вода
– описва свойства на водата, важни за 
живите организми 
– обяснява специфичните свойства на 
водата с нейната структура и водород-
ните връзки
– търси и систематизира информация за 
значението на водата за живата природа 
– оценява значението на водата като 
привежда факти и участва в дискусия
– описва значението на минералните соли 
– дава примери за функции на различ-
ни минерални соли в клетките и орга-
низмите 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

– наблюдава фиг. 5/стр. 10 в учебника и 
обяснява разликата между мономери и 
биополимери, хомо– и хетерополимери
– разпознава по схема биополимери
– моделира биополимери 
– работи с учебника и учебната тетрадка
– използва и работи с електронни 
ресурси 
– формулира кратко обобщение на 
наученото

4. 4 с. 2. Неорганични 
съединения

НЗ *разпознава (в текст, изображение, 
модел), описва по алгоритъм (състав 
− свойства − функции) и представя 
схематично молекулата на водата. 
*описва и означава (върху схема, из-
ображение, модел) структурата на во-
дната молекула.
* изброява и описва свойствата на во-
дата и други неорганични вещества. 
* оценява и дискутира значението на 
водата за организмите.
*разчита схеми, графики и диаграми 
за химичен състав на живата и нежи-
вата материя.

– участва в беседа и актуализира зна-
ния за водата и минералните соли
– изброява важни за живота неорга-
нични съединения
– описва значението на водата за жи-
вите организми
– наблюдава и използва молекулните 
модели на фиг. 1 и 2/стр. 11 в учебни-
ка, за да опише структурата на водата 
и образуването на водородните връзки
– означава върху модел, схема, изобра-
жение структурата на водната молекула
– извлича информация от фиг. 4 / стр. 
12 в учебника и описва разтварянето 
на веществата във вода
– описва свойства на водата, важни за 
живите организми 
– обяснява специфичните свойства на 
водата с нейната структура и водород-
ните връзки
– търси и систематизира информация за 
значението на водата за живата природа 
– оценява значението на водата като 
привежда факти и участва в дискусия
– описва значението на минералните соли 
– дава примери за функции на различ-
ни минерални соли в клетките и орга-
низмите 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

5. 5 с. Органични съе-
динения. 3. Ли-
пиди и въглехи-
драти

НЗ *разпознава (в текст, изображе-
ние, модел), описва по алгоритъм 
(състав − свойства − функции) и 
представя схематично липиди и въ-
глехидрати.
*дефинира въглехидрати, липиди
*сравнява групи липиди и въглехи-
драти по състав и функции.

• липиди 
• въглехи-
драти

– участва в беседа и актуализира зна-
ния за мазнини и въглехидрати
– характеризира по съществени при-
знаци липиди и въглехидрати
– назовава видовете липиди и въглехи-
драти
– сравнява видовете липиди и въглехи-
драти по зададени критерии
– изяснява функцията на липидите и 
въглехидратите в клетката 
– коментира и извлича информация от 
фиг. 1, 2, 3, 4, 5/стр. 14, 15 в учебника
– свързва състава и структурата на 
полизахаридите със свойствата и 
функциите им в клетката 
– изобразява схематично общата 
структура на липиди (мазнини и фос-
фолипиди) и въглехидрати
– разделя въглехидратите според броя 
на мономерите на монозахариди, оли-
гозахариди и полизахариди
– характеризира по съществени белези 
монозахаридите, олигозахаридите и 
полизахаридите
-описва свързването на мономерите 
– проучва информация от фиг. 6 и 7/
стр. 16 в учебника
– сравнява видове полизахариди по 
разпространението им и функции в 
клетката
– работи с учебника и учебната те-
традка 
– използва и работи с електронни ре-
сурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

5. 5 с. Органични съе-
динения. 3. Ли-
пиди и въглехи-
драти

НЗ *разпознава (в текст, изображе-
ние, модел), описва по алгоритъм 
(състав − свойства − функции) и 
представя схематично липиди и въ-
глехидрати.
*дефинира въглехидрати, липиди
*сравнява групи липиди и въглехи-
драти по състав и функции.

• липиди 
• въглехи-
драти

– участва в беседа и актуализира зна-
ния за мазнини и въглехидрати
– характеризира по съществени при-
знаци липиди и въглехидрати
– назовава видовете липиди и въглехи-
драти
– сравнява видовете липиди и въглехи-
драти по зададени критерии
– изяснява функцията на липидите и 
въглехидратите в клетката 
– коментира и извлича информация от 
фиг. 1, 2, 3, 4, 5/стр. 14, 15 в учебника
– свързва състава и структурата на 
полизахаридите със свойствата и 
функциите им в клетката 
– изобразява схематично общата 
структура на липиди (мазнини и фос-
фолипиди) и въглехидрати
– разделя въглехидратите според броя 
на мономерите на монозахариди, оли-
гозахариди и полизахариди
– характеризира по съществени белези 
монозахаридите, олигозахаридите и 
полизахаридите
-описва свързването на мономерите 
– проучва информация от фиг. 6 и 7/
стр. 16 в учебника
– сравнява видове полизахариди по 
разпространението им и функции в 
клетката
– работи с учебника и учебната те-
традка 
– използва и работи с електронни ре-
сурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

6. 6 с. 4. Белтъци НЗ *разпознава (в текст, изображение, 
модел), описва по алгоритъм (състав 
− свойства − функции) и представя 
схематично белтъци.
*дефинира белтъци
*назовава и описва функциите на 
белтъците в организмите
*групира органични съединения (въ-
глехидрати, белтъци) въз основа на броя 
и вида на мономерните им единици. 
*разпознава аминокиселина, пептид-
на връзка, аминогрупа и карбоксилна 
група, пептид
*изобразява схематично общата фор-
мула на аминокиселините; получаването 
на пептидна връзка при взаимодействие 
на аминогрупа и карбоксилна група
*разпознава на схема или модел раз-
личните равнища на организация на 
белтъчните молекули
*описва и изяснява същността на 
процесите денатурация и ренатурация
*назовава денатуриращи агенти

• белтъци – участва в беседа и актуализира знания 
за значението на белтъците в организма
– характеризира по съществени при-
знаци белтъците
– дава примери за функции на белтъците.
-наблюдава и коментира фиг. 1 и 2/стр. 
17 в учебника
– представя схематично общата струк-
тура на аминокиселините и образува-
нето на пептидна връзка
– извлича информация от схемите на 
фиг. 3, 4, 5, 6/ стр. 18 в учебника и 
описва равнищата на организация на 
белтъчната молекула.
– сравнява равнищата на организация на 
белтъчната молекула на основа на осо-
беностите и връзките, които поддържат 
структурата, като използва информация 
от таблица 1 /стр. 19 в учебника
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на нау-
ченото

7. 7 с. 5. Ензими ПД
(ЛЗ)

*разпознава (в текст, изображение, 
модел), описва по алгоритъм (със-
тав − свойства − функции) ензими.
*изследва опитно свойствата на ен-
зимите 
*изяснява и изобразява схематично 
механизма на ензимното действие
*назовава фактори, които влияят 
върху ензимната активност

• ензими – изброява съществени белези на ензимите
– изброява свойства на ензимите
– наблюдава и коментира схемата ва 
фиг. 1 / стр. 21 учебника
– обяснява механизма на ензимното 
действие
– извършва опити, с които доказва 
свойства на ензимите
-прилага алгоритъм за наблюдение в 
различни условия
-описва резултати в таблица и графика
-разчита графики на фиг. 2, 3, 4/стр. 22 
в учебника
– проучва, подрежда и представя инфор-
мация за приложението на ензимите
– работи в екип 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: проверка и 
оценка на прак-
тически умения
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

6. 6 с. 4. Белтъци НЗ *разпознава (в текст, изображение, 
модел), описва по алгоритъм (състав 
− свойства − функции) и представя 
схематично белтъци.
*дефинира белтъци
*назовава и описва функциите на 
белтъците в организмите
*групира органични съединения (въ-
глехидрати, белтъци) въз основа на броя 
и вида на мономерните им единици. 
*разпознава аминокиселина, пептид-
на връзка, аминогрупа и карбоксилна 
група, пептид
*изобразява схематично общата фор-
мула на аминокиселините; получаването 
на пептидна връзка при взаимодействие 
на аминогрупа и карбоксилна група
*разпознава на схема или модел раз-
личните равнища на организация на 
белтъчните молекули
*описва и изяснява същността на 
процесите денатурация и ренатурация
*назовава денатуриращи агенти

• белтъци – участва в беседа и актуализира знания 
за значението на белтъците в организма
– характеризира по съществени при-
знаци белтъците
– дава примери за функции на белтъците.
-наблюдава и коментира фиг. 1 и 2/стр. 
17 в учебника
– представя схематично общата струк-
тура на аминокиселините и образува-
нето на пептидна връзка
– извлича информация от схемите на 
фиг. 3, 4, 5, 6/ стр. 18 в учебника и 
описва равнищата на организация на 
белтъчната молекула.
– сравнява равнищата на организация на 
белтъчната молекула на основа на осо-
беностите и връзките, които поддържат 
структурата, като използва информация 
от таблица 1 /стр. 19 в учебника
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на нау-
ченото

7. 7 с. 5. Ензими ПД
(ЛЗ)

*разпознава (в текст, изображение, 
модел), описва по алгоритъм (със-
тав − свойства − функции) ензими.
*изследва опитно свойствата на ен-
зимите 
*изяснява и изобразява схематично 
механизма на ензимното действие
*назовава фактори, които влияят 
върху ензимната активност

• ензими – изброява съществени белези на ензимите
– изброява свойства на ензимите
– наблюдава и коментира схемата ва 
фиг. 1 / стр. 21 учебника
– обяснява механизма на ензимното 
действие
– извършва опити, с които доказва 
свойства на ензимите
-прилага алгоритъм за наблюдение в 
различни условия
-описва резултати в таблица и графика
-разчита графики на фиг. 2, 3, 4/стр. 22 
в учебника
– проучва, подрежда и представя инфор-
мация за приложението на ензимите
– работи в екип 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: проверка и 
оценка на прак-
тически умения
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

8. 8 с. 6. Нуклеинови 
киселини

НЗ *разпознава (в текст, изображе-
ние, модел), описва по алгоритъм 
(състав − свойства − функции) и 
представя схематично нуклеинови 
киселини
*дефинира нуклеинови киселини 
(ДНК, РНК).
*групира органичните съединения 
въз основа на броя и вида на моно-
мерните им единици.
*сравнява групи биополимери по 
състав и функции.
*разчита схеми, графики и диаграми 
за химичен състав на живата и нежи-
вата материя.
*дефинира понятията нуклеинови 
киселини (ДНК и РНК), ген и геном 
на структурно-функционална основа.
*описва и представя схематично 
структура на нуклеиновите киселини 
и структурата на ДНК и различните 
видове РНК.
*назовава правилото за комплемен-
тарност

•нуклеинови 
киселини 
(ДНК и РНК)

– участва в беседа и актуализира зна-
нията си за наследственото вещество
– характеризира по съществени при-
знаци нуклеиновите киселини
– описва структура на нуклеотид и 
използва информация от фиг.1/стр. 23 
в учебника
– групира нуклеотидите по зададен 
критерии (вид на монозахарида, азот-
ни бази)
– обяснява по схемата на фиг. 3/стр. 
23 в учебника свързването между 
нуклеотидите
– назовава видовете НК
– описва двойната спирала на молеку-
лата на ДНК, като наблюдава и комен-
тира фиг. 4 в учебника
– посочва локализацията на ДНК в 
прокариотната и еукариотната клетка
– назовава видовете РНК
– разпознава схематично изображение 
на и РНК и тРНК като използва фиг. 5/
стр. 24 в учебника
– посочва основни функции на видове-
те РНК в клетката
– сравнява ДНК и РНК по зададени 
критерии
– изобразява схематично общата 
структура на нуклеотид и на нуклеино-
ва киселина
– прилага правилото за компрементар-
ност и моделира молекула на ДНК и 
двойноверижен участък от молекула 
на РНК
– характеризира ген и геном
– работи с учебника и учебната те-
традка 
– използва и работи с електронни ре-
сурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка
оценка на домаш-
на работа – зад. 3 
/ стр. 22
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

8. 8 с. 6. Нуклеинови 
киселини

НЗ *разпознава (в текст, изображе-
ние, модел), описва по алгоритъм 
(състав − свойства − функции) и 
представя схематично нуклеинови 
киселини
*дефинира нуклеинови киселини 
(ДНК, РНК).
*групира органичните съединения 
въз основа на броя и вида на моно-
мерните им единици.
*сравнява групи биополимери по 
състав и функции.
*разчита схеми, графики и диаграми 
за химичен състав на живата и нежи-
вата материя.
*дефинира понятията нуклеинови 
киселини (ДНК и РНК), ген и геном 
на структурно-функционална основа.
*описва и представя схематично 
структура на нуклеиновите киселини 
и структурата на ДНК и различните 
видове РНК.
*назовава правилото за комплемен-
тарност

•нуклеинови 
киселини 
(ДНК и РНК)

– участва в беседа и актуализира зна-
нията си за наследственото вещество
– характеризира по съществени при-
знаци нуклеиновите киселини
– описва структура на нуклеотид и 
използва информация от фиг.1/стр. 23 
в учебника
– групира нуклеотидите по зададен 
критерии (вид на монозахарида, азот-
ни бази)
– обяснява по схемата на фиг. 3/стр. 
23 в учебника свързването между 
нуклеотидите
– назовава видовете НК
– описва двойната спирала на молеку-
лата на ДНК, като наблюдава и комен-
тира фиг. 4 в учебника
– посочва локализацията на ДНК в 
прокариотната и еукариотната клетка
– назовава видовете РНК
– разпознава схематично изображение 
на и РНК и тРНК като използва фиг. 5/
стр. 24 в учебника
– посочва основни функции на видове-
те РНК в клетката
– сравнява ДНК и РНК по зададени 
критерии
– изобразява схематично общата 
структура на нуклеотид и на нуклеино-
ва киселина
– прилага правилото за компрементар-
ност и моделира молекула на ДНК и 
двойноверижен участък от молекула 
на РНК
– характеризира ген и геном
– работи с учебника и учебната те-
традка 
– използва и работи с електронни ре-
сурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка
оценка на домаш-
на работа – зад. 3 
/ стр. 22
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

9. 9 с. 7. Химичен със-
тав на клетка

ПД
(ЛЗ)

*изследва опитно химичния състав 
на клетката
*доказва опитно наличието на орга-
нични съединения в клетката 
*доказва опитно фактори, които де-
натурират белтъците
*прилага умения за доказване на 
монозахариди в разтвор чрез тест на 
Бенедикт
*прилага умения за доказване на 
мазнини в състава на хранителни про-
дукти
*прилага умения за изолиране на 
ДНК от растителни клетки

– извършва експерименти за доказване 
на органични съединения в хранителни 
продукти и разтвори
– аргументира приложението на спе-
цифични реакции за доказване на орга-
нични съединения в практиката
– формулира хипотези и осъществява 
наблюдения на опитни постановки
– прилага алгоритъм за наблюдение в 
различни условия
– нанася резултати в таблица
– прави изводи
– използва информация от наблюдение 
на експеримент за анализ на конкретни 
ситуации и избор на решение
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ре-
сурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: проверка и 
оценка на прак-
тически умения

ІІ. Надмолекулни 
комплекси

Ученикът:

10. 10 с. 8. Надмолекулни 
комплекси. Ви-
руси.

НЗ *дефинира надмолекулни комплекси
*проследява етапи на възпроизвод-
ство на вирус
*описва устройството и възпроиз-
веждането на вирусите
*моделира вирус

• надмолекул-
ни комплекси
• вируси

– участва в беседа и актуализира зна-
ния за вируси
– характеризира по съществени при-
знаци надмолекулни компекси
– дава примери за надмолекулни ком-
плекси
– описва устройството на 
вирусите като използва информация 
от схемите на фиг. 1 и 2 /стр. 30, 31 в 
учебника – наблюдава схемата на фиг. 
3 и съставя описание на възпроизвеж-
дането на вирусите
– участва в дискусия за мястото на 
вирусите в системата на организмовия 
свят и използва аргументи от схемата 
на фиг. 4/стр. 32 в учебника
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси 
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка



28 29

№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

9. 9 с. 7. Химичен със-
тав на клетка

ПД
(ЛЗ)

*изследва опитно химичния състав 
на клетката
*доказва опитно наличието на орга-
нични съединения в клетката 
*доказва опитно фактори, които де-
натурират белтъците
*прилага умения за доказване на 
монозахариди в разтвор чрез тест на 
Бенедикт
*прилага умения за доказване на 
мазнини в състава на хранителни про-
дукти
*прилага умения за изолиране на 
ДНК от растителни клетки

– извършва експерименти за доказване 
на органични съединения в хранителни 
продукти и разтвори
– аргументира приложението на спе-
цифични реакции за доказване на орга-
нични съединения в практиката
– формулира хипотези и осъществява 
наблюдения на опитни постановки
– прилага алгоритъм за наблюдение в 
различни условия
– нанася резултати в таблица
– прави изводи
– използва информация от наблюдение 
на експеримент за анализ на конкретни 
ситуации и избор на решение
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ре-
сурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: проверка и 
оценка на прак-
тически умения

ІІ. Надмолекулни 
комплекси

Ученикът:

10. 10 с. 8. Надмолекулни 
комплекси. Ви-
руси.

НЗ *дефинира надмолекулни комплекси
*проследява етапи на възпроизвод-
ство на вирус
*описва устройството и възпроиз-
веждането на вирусите
*моделира вирус

• надмолекул-
ни комплекси
• вируси

– участва в беседа и актуализира зна-
ния за вируси
– характеризира по съществени при-
знаци надмолекулни компекси
– дава примери за надмолекулни ком-
плекси
– описва устройството на 
вирусите като използва информация 
от схемите на фиг. 1 и 2 /стр. 30, 31 в 
учебника – наблюдава схемата на фиг. 
3 и съставя описание на възпроизвеж-
дането на вирусите
– участва в дискусия за мястото на 
вирусите в системата на организмовия 
свят и използва аргументи от схемата 
на фиг. 4/стр. 32 в учебника
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси 
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

11. 11 с. 9. Вируси и бо-
лести

ДДС
(С)

*изброява и описва по алгоритъм 
(начин на заразяване – признаци – 
превенция)
*аргументира необходимостта от 
профилактика на вирусните заболя-
вания.
*дискутира проблеми, свързани с 
вирусните заболявания и необходи-
мостта от профилактика.

– анализира и оценява учебна инфор-
мация свързана с начините на разпрос-
транение на вирусните заболявания и 
необходимостта от профилактика
– обработва учебна информация и на-
нася резултати в таблица 
-участва в дискусия като сравнява би-
ологични и компютърни вируси (зад. 2 
/ стр. 33)
– участва в дискусия относно митове и 
факти за заразяване с вируса HIV
– изготвя постер/презентация за вирус-
ни заболявания по зададен алгоритъм
– планира учебни дейности
– работи в екип
– доказва необходимостта от профи-
лактика на вирусните заболявания
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресур-
си 

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка
оценка на домаш-
на работа (изгот-
вена презентация 
/ постер) 

III. Структура и 
процеси в клет-

ката

Ученикът:

12. 12 с. 10. Клетката – ос-
новна единица на 
живота. Клетъч-
на теория

НЗ *формулира основни положения в 
клетъчната теория.
*описва равнищата на организация 
на еукариотна клетка; основни етапи 
от развитието на клетъчното учение
*дефинира устройство на клетка, 
прокариотна и еукариотна клетка
*групира клетките според наличието 
на ядро
*сравнява прокариотна и еукариотна 
клетка по зададени критерии

• клетъчна 
теория

– участва в беседа и актуализира зна-
нията си за структурата на клетката.
– използва информация от фиг. 1/стр. 
36 и представя субклетъчните равнища 
на организация
– изброява задължителни части на 
клетката
– проследява развиването на учението 
за клетката
– прилага знания от историята и из-
ползва от „линия на времето“ (зад. 3/
стр. 38 в учебника)
– работи със схеми, модели, макети
– работи с учебника и учебната те-
традка 
– използва и работи с електронни 
ресурси
– прави кратко обобщение на наученото

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

11. 11 с. 9. Вируси и бо-
лести

ДДС
(С)

*изброява и описва по алгоритъм 
(начин на заразяване – признаци – 
превенция)
*аргументира необходимостта от 
профилактика на вирусните заболя-
вания.
*дискутира проблеми, свързани с 
вирусните заболявания и необходи-
мостта от профилактика.

– анализира и оценява учебна инфор-
мация свързана с начините на разпрос-
транение на вирусните заболявания и 
необходимостта от профилактика
– обработва учебна информация и на-
нася резултати в таблица 
-участва в дискусия като сравнява би-
ологични и компютърни вируси (зад. 2 
/ стр. 33)
– участва в дискусия относно митове и 
факти за заразяване с вируса HIV
– изготвя постер/презентация за вирус-
ни заболявания по зададен алгоритъм
– планира учебни дейности
– работи в екип
– доказва необходимостта от профи-
лактика на вирусните заболявания
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресур-
си 

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка
оценка на домаш-
на работа (изгот-
вена презентация 
/ постер) 

III. Структура и 
процеси в клет-

ката

Ученикът:

12. 12 с. 10. Клетката – ос-
новна единица на 
живота. Клетъч-
на теория

НЗ *формулира основни положения в 
клетъчната теория.
*описва равнищата на организация 
на еукариотна клетка; основни етапи 
от развитието на клетъчното учение
*дефинира устройство на клетка, 
прокариотна и еукариотна клетка
*групира клетките според наличието 
на ядро
*сравнява прокариотна и еукариотна 
клетка по зададени критерии

• клетъчна 
теория

– участва в беседа и актуализира зна-
нията си за структурата на клетката.
– използва информация от фиг. 1/стр. 
36 и представя субклетъчните равнища 
на организация
– изброява задължителни части на 
клетката
– проследява развиването на учението 
за клетката
– прилага знания от историята и из-
ползва от „линия на времето“ (зад. 3/
стр. 38 в учебника)
– работи със схеми, модели, макети
– работи с учебника и учебната те-
традка 
– използва и работи с електронни 
ресурси
– прави кратко обобщение на наученото

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

13. 13 с. 11. Прокариотна 
клетка

НЗ *дефинира прокариотна клетка;
*описва устройството на бактериите, 
тяхната форма, големина и размери;
*разпознава (в текст, изображение, 
микроскопска снимка) и означава 
върху схема прокариотна клетка;
*описва, разпознава и означава на 
схема задължителните и незадължи-
телните структури на бактерийната 
клетка;
*моделира прокариотна клетка;
*свързва основни жизнени процеси в 
прокариотната клетка със стуктурите, 
които ги осигуряват.

– участва в беседа и актуализира зна-
ния за царство Монера
– причислява бактериите към прокари-
отите по съществени прзнаци
– характеризира бактерийната клетка 
като микросистема и като мезосистема
– определя бактериите като най-древ-
ните и най-простоустроените орга-
низми на Земята
– прави схематична рисунка на бакте-
рийна клетка и означава задължителни 
и незадължителни структури
– изяснява ролята на бактериите като 
компонент на биосферата 
– работи със схеми, модели, макети
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ре-
сурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка
оценка от домаш-
на работа – зад. 3 
/стр. 38 от учеб-
ника

14. 14 с. 12. Микроор-
ганизми и зна-
чението им за 
човека

ДДС
(С)

*изброява и описва по алгоритъм 
(начин на заразяване − признаци − 
превенция) заболявания, причинени 
от бактерии, и аргументира необхо-
димостта от профилактика на бакте-
рийни заболявания.
*проучва различни източници на 
информация и представя резултати за 
приложни аспекти на знания за проце-
сите в клетката.
*оценява и дискутира значението на 
микроорганизмите за човека.
*дискутира превенция на болести 
причинени от патогенни микроорга-
низми.

– изброява основни групи микроорга-
низми и техните особености като из-
ползва информация от таблицата на стр. 
42 в учебника
– актуализира знанията си за болести 
при човека, причинени от патогенни 
микроорганизми
– описва приложението на промиш-
лени микроорганизми като използва 
информация от схемата на фиг. 5 / стр. 
43 в учебника
– търси, класифицира и представя ин-
формация от различни източници за 
заболявания, причинени от патогенни 
микроорганизми 
– изразява мнение, обсъжда и дискутира 
значението на микроорганизмите за човека
– усъвършенства уменията си за диа-
логично общуване 
– планира учебни дейности
– подготвя се самостоятелно или рабо-
ти в екип

текущо оценява-
не (индивидуално 
и/или групово): 
проверка и оцен-
ка на умения за:
– работа със схе-
ми и таблици
– работа в екип
– изработване и 
представяне на 
постер, презента-
ция, модел
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

13. 13 с. 11. Прокариотна 
клетка

НЗ *дефинира прокариотна клетка;
*описва устройството на бактериите, 
тяхната форма, големина и размери;
*разпознава (в текст, изображение, 
микроскопска снимка) и означава 
върху схема прокариотна клетка;
*описва, разпознава и означава на 
схема задължителните и незадължи-
телните структури на бактерийната 
клетка;
*моделира прокариотна клетка;
*свързва основни жизнени процеси в 
прокариотната клетка със стуктурите, 
които ги осигуряват.

– участва в беседа и актуализира зна-
ния за царство Монера
– причислява бактериите към прокари-
отите по съществени прзнаци
– характеризира бактерийната клетка 
като микросистема и като мезосистема
– определя бактериите като най-древ-
ните и най-простоустроените орга-
низми на Земята
– прави схематична рисунка на бакте-
рийна клетка и означава задължителни 
и незадължителни структури
– изяснява ролята на бактериите като 
компонент на биосферата 
– работи със схеми, модели, макети
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ре-
сурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка
оценка от домаш-
на работа – зад. 3 
/стр. 38 от учеб-
ника

14. 14 с. 12. Микроор-
ганизми и зна-
чението им за 
човека

ДДС
(С)

*изброява и описва по алгоритъм 
(начин на заразяване − признаци − 
превенция) заболявания, причинени 
от бактерии, и аргументира необхо-
димостта от профилактика на бакте-
рийни заболявания.
*проучва различни източници на 
информация и представя резултати за 
приложни аспекти на знания за проце-
сите в клетката.
*оценява и дискутира значението на 
микроорганизмите за човека.
*дискутира превенция на болести 
причинени от патогенни микроорга-
низми.

– изброява основни групи микроорга-
низми и техните особености като из-
ползва информация от таблицата на стр. 
42 в учебника
– актуализира знанията си за болести 
при човека, причинени от патогенни 
микроорганизми
– описва приложението на промиш-
лени микроорганизми като използва 
информация от схемата на фиг. 5 / стр. 
43 в учебника
– търси, класифицира и представя ин-
формация от различни източници за 
заболявания, причинени от патогенни 
микроорганизми 
– изразява мнение, обсъжда и дискутира 
значението на микроорганизмите за човека
– усъвършенства уменията си за диа-
логично общуване 
– планира учебни дейности
– подготвя се самостоятелно или рабо-
ти в екип

текущо оценява-
не (индивидуално 
и/или групово): 
проверка и оцен-
ка на умения за:
– работа със схе-
ми и таблици
– работа в екип
– изработване и 
представяне на 
постер, презента-
ция, модел
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

– следва алгоритъм и изготвя постер/
презентация за превенцията на болести 
причинени от патогенни микроорга-
низми
– представя проект и развива умения 
за публична изява
– работи с учебника и учебната те-
традка; използва и работи с електрон-
ни ресурси

15. 15 с. 13. Еукариотна 
клетка

НЗ *дефинира еукариотна клетка
*описва форма, големина, размери и 
устройство на еукариотната клетка
*описва и означава върху изобра-
жение клетъчна мембрана, клетъчно 
ядро, цитоплазма и органели.
*назовава, разпознава (в текст, из-
ображение, микроскопска снимка) и 
означава върху схема еукариотна 
клетка
*моделира еукариотна клетка 
*сравнява по устройство прокариот-
на и еукариотна клетка.
*сравнява по устройство растителна 
с животинска клетка
*свързва основни жизнени процеси в 
еукариотната клетка със стуктурите, 
които ги осигуряват;

– участва в беседа и актуализира зна-
ния за царство Протиста
– причислява растителните и животин-
ските клетки към еукариотите по опре-
делени признаци
– използва информация от схема и 
описва форма, размери и устройство 
на еукариотните клетки
– характеризира еукариотната клетка 
като микросистема и като мезосистема
– доказва, че еукариотните клетки са 
по-сложно устроени от прокариотните 
клетки
– сравнява растителна и животинска 
клетка по зададени критерии
– рисува и означава структури в расти-
телна и животинска клетка
– изброява органели, характерни само 
за растителните клетки и органели, ха-
рактерни само за животинските клетки
– работи със схеми, модели, макети 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка

16. 16 с. 14. Наблюдение 
на клетки

ПД
(ЛЗ)

*изработва нетрайни микроскопски 
препарати 
*разпознава наблюдавани клетки и 
клетъчни структури.

– изготвя по алогоритъм нетрайни 
микроскопски препарати 
– наблюдава бактерийни клетки
– наблюдава прокариотни и еукариотни 
клетки на трайни микроскопски препарати
– анализира експеримент
– посочва необходими условия за раз-
виване на бактерии

текущо оценява-
не: проверка и 
оценка на прак-
тически умения
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

– следва алгоритъм и изготвя постер/
презентация за превенцията на болести 
причинени от патогенни микроорга-
низми
– представя проект и развива умения 
за публична изява
– работи с учебника и учебната те-
традка; използва и работи с електрон-
ни ресурси

15. 15 с. 13. Еукариотна 
клетка

НЗ *дефинира еукариотна клетка
*описва форма, големина, размери и 
устройство на еукариотната клетка
*описва и означава върху изобра-
жение клетъчна мембрана, клетъчно 
ядро, цитоплазма и органели.
*назовава, разпознава (в текст, из-
ображение, микроскопска снимка) и 
означава върху схема еукариотна 
клетка
*моделира еукариотна клетка 
*сравнява по устройство прокариот-
на и еукариотна клетка.
*сравнява по устройство растителна 
с животинска клетка
*свързва основни жизнени процеси в 
еукариотната клетка със стуктурите, 
които ги осигуряват;

– участва в беседа и актуализира зна-
ния за царство Протиста
– причислява растителните и животин-
ските клетки към еукариотите по опре-
делени признаци
– използва информация от схема и 
описва форма, размери и устройство 
на еукариотните клетки
– характеризира еукариотната клетка 
като микросистема и като мезосистема
– доказва, че еукариотните клетки са 
по-сложно устроени от прокариотните 
клетки
– сравнява растителна и животинска 
клетка по зададени критерии
– рисува и означава структури в расти-
телна и животинска клетка
– изброява органели, характерни само 
за растителните клетки и органели, ха-
рактерни само за животинските клетки
– работи със схеми, модели, макети 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка

16. 16 с. 14. Наблюдение 
на клетки

ПД
(ЛЗ)

*изработва нетрайни микроскопски 
препарати 
*разпознава наблюдавани клетки и 
клетъчни структури.

– изготвя по алогоритъм нетрайни 
микроскопски препарати 
– наблюдава бактерийни клетки
– наблюдава прокариотни и еукариотни 
клетки на трайни микроскопски препарати
– анализира експеримент
– посочва необходими условия за раз-
виване на бактерии

текущо оценява-
не: проверка и 
оценка на прак-
тически умения
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

– формулира хипотези и осъществява 
наблюдения на опитни постановки
– разпознава типа и вида на наблюда-
вана клетка
– прилага алгоритъм за наблюдение в 
различни условия
– нанася резултати в таблица
– прави изводи

17. 17 с. 15. Клетъчни 
мембрани

НЗ *дефинира мембранен транспорт 
(пасивен и активен), цитози (ендоци-
тоза и екзоцитоза)
*описва и означава на схема устрой-
ството и функциите на мембраните
*описва, проследява и сравнява 
(по схема, модел) пасивен и активен 
транспорт, ендоцитоза и екзоцитоза
*сравнява по съществени при-
знаци пасивен и активен транспорт, 
ендо– и екзоцитоза
*изяснява движението на различни 
вещества през клетъчната мембрана

• мембранен 
транспорт 
(пасивен и 
активен)
• цитози
(ендоцитоза 
екзоцитоза)

– участва в беседа и актуализира зна-
ния за клетъчнана мембрана
– описва химичния състав на мембраните
– използва информация от фиг. 1 / стр. 
49 в учебника и описва устройството 
на клетъчната мембрана
– изброява функции на клетъчните 
мемрбани
– характеризира по съществени белези 
видовете мембранен транспорт
– използва схемите на фиг. 2,3,4,5,6 / стр. 
50 и 51 в учебника и проследва видовете 
транспорт през клетъчната мембрана
– сравнява процесите на транспорт на 
вещества през клетъчната мембрана
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка

18. 18 с. 16. Осмотично 
поведение на 
клетката

ПД
(ЛЗ)

*доказва опитно процеса на осмоза 
при растителни и животински клетки
*аргументира значението на осмо-
затаза функционирането на клетката.

– извършва експерименти за доказване 
на осмоза
– сравнява ефекта от разликите в кон-
центрациите на вещества 
– формулира хипотези и осъществява 
наблюдения на опитни постановки
– прилага алгоритъм за наблюдение в 
различни условия
– нанася резултати в таблица
– прави изводи
– извършва експеримент у дома
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
усъвършенства уменията си за диало-
гично общуване 
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: проверка и 
оценка на прак-
тически умения
проверка 
оценка на прак-
тически умения 
за провеждане 
на експеримент у 
дома (зад. 2 /стр. 
52 и зад. 4 / стр 
54 в учебника
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

– формулира хипотези и осъществява 
наблюдения на опитни постановки
– разпознава типа и вида на наблюда-
вана клетка
– прилага алгоритъм за наблюдение в 
различни условия
– нанася резултати в таблица
– прави изводи

17. 17 с. 15. Клетъчни 
мембрани

НЗ *дефинира мембранен транспорт 
(пасивен и активен), цитози (ендоци-
тоза и екзоцитоза)
*описва и означава на схема устрой-
ството и функциите на мембраните
*описва, проследява и сравнява 
(по схема, модел) пасивен и активен 
транспорт, ендоцитоза и екзоцитоза
*сравнява по съществени при-
знаци пасивен и активен транспорт, 
ендо– и екзоцитоза
*изяснява движението на различни 
вещества през клетъчната мембрана

• мембранен 
транспорт 
(пасивен и 
активен)
• цитози
(ендоцитоза 
екзоцитоза)

– участва в беседа и актуализира зна-
ния за клетъчнана мембрана
– описва химичния състав на мембраните
– използва информация от фиг. 1 / стр. 
49 в учебника и описва устройството 
на клетъчната мембрана
– изброява функции на клетъчните 
мемрбани
– характеризира по съществени белези 
видовете мембранен транспорт
– използва схемите на фиг. 2,3,4,5,6 / стр. 
50 и 51 в учебника и проследва видовете 
транспорт през клетъчната мембрана
– сравнява процесите на транспорт на 
вещества през клетъчната мембрана
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка

18. 18 с. 16. Осмотично 
поведение на 
клетката

ПД
(ЛЗ)

*доказва опитно процеса на осмоза 
при растителни и животински клетки
*аргументира значението на осмо-
затаза функционирането на клетката.

– извършва експерименти за доказване 
на осмоза
– сравнява ефекта от разликите в кон-
центрациите на вещества 
– формулира хипотези и осъществява 
наблюдения на опитни постановки
– прилага алгоритъм за наблюдение в 
различни условия
– нанася резултати в таблица
– прави изводи
– извършва експеримент у дома
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
усъвършенства уменията си за диало-
гично общуване 
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: проверка и 
оценка на прак-
тически умения
проверка 
оценка на прак-
тически умения 
за провеждане 
на експеримент у 
дома (зад. 2 /стр. 
52 и зад. 4 / стр 
54 в учебника



38

№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

19. 19 с. 17. Хромозоми и 
рибозоми

НЗ *дефинира понятията хромозоми и 
рибозоми
*описва и означава на схема равни-
ща на организация на хромозомите
*дефинира хаплоиден и диплоиден 
хромозомен набор
*изброява и описва видове хромозоми
*описва и означава на схема струк-
турата на еукариотна рибозома

• хромозоми
• рибозоми

– участва в беседа и актуализира зна-
ния за ядро и наследствено вещество
– определя хромозомите и рибозомите 
като надмолекулни комплекси
– описва в сравнителен план химичния 
състав, структура и значението на хро-
мозомите и рибозомите
– свързва деленето на еукариотната 
клетка с образуването на компактни 
хромозоми
– сравнява диплоиден и хаплоиден набор
– сравнява автозоми и полови хромо-
зоми като използват фиг. 3/стр. 55 в 
учебника
– работи с учебника и учебната те-
традка 
– използва и работи с електронни ре-
сурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка

20. 20 с. 18. Клетъчни ор-
ганели

НЗ *дефинира понятието клетъчни ор-
ганели на структурно-функционална 
основа
*описва и означава върху изобра-
жение клетъчна мембрана, клетъчно 
ядро, цитоплазма и органели.
*описва функцията на клетъчните ор-
ганели
*групира едномембранни, и двумем-
бранни органели

• органели
• клетъчно 
ядро

– участва в беседа и актуализира зна-
ния за устройството на еукариотната 
клетка
– описва в сравнителен план едномем-
бранни и двумембранни органели
-сравнява органелите по структура и 
функция
– използва информация в таблица на 
стр. 56, 57, 58 в учебника
– изяснява функциите на клетъчното 
ядро
– работи с учебника и учебната те-
традка 
– използва и работи с електронни ре-
сурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

19. 19 с. 17. Хромозоми и 
рибозоми

НЗ *дефинира понятията хромозоми и 
рибозоми
*описва и означава на схема равни-
ща на организация на хромозомите
*дефинира хаплоиден и диплоиден 
хромозомен набор
*изброява и описва видове хромозоми
*описва и означава на схема струк-
турата на еукариотна рибозома

• хромозоми
• рибозоми

– участва в беседа и актуализира зна-
ния за ядро и наследствено вещество
– определя хромозомите и рибозомите 
като надмолекулни комплекси
– описва в сравнителен план химичния 
състав, структура и значението на хро-
мозомите и рибозомите
– свързва деленето на еукариотната 
клетка с образуването на компактни 
хромозоми
– сравнява диплоиден и хаплоиден набор
– сравнява автозоми и полови хромо-
зоми като използват фиг. 3/стр. 55 в 
учебника
– работи с учебника и учебната те-
традка 
– използва и работи с електронни ре-
сурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка

20. 20 с. 18. Клетъчни ор-
ганели

НЗ *дефинира понятието клетъчни ор-
ганели на структурно-функционална 
основа
*описва и означава върху изобра-
жение клетъчна мембрана, клетъчно 
ядро, цитоплазма и органели.
*описва функцията на клетъчните ор-
ганели
*групира едномембранни, и двумем-
бранни органели

• органели
• клетъчно 
ядро

– участва в беседа и актуализира зна-
ния за устройството на еукариотната 
клетка
– описва в сравнителен план едномем-
бранни и двумембранни органели
-сравнява органелите по структура и 
функция
– използва информация в таблица на 
стр. 56, 57, 58 в учебника
– изяснява функциите на клетъчното 
ядро
– работи с учебника и учебната те-
традка 
– използва и работи с електронни ре-
сурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

21. 21 с. Метаболитни 
процеси
19. Метаболитни 
процеси. Вътреш-
на обмяна на 
веществата (ме-
таболизъм)

НЗ *дефинира понятията метаболизъм, 
метаболитни процеси (анаболитни и 
катаболитни) 
*сравнява по съществени признаци 
анаболитни и катаболитни процеси
*изяснява ролята и значението на 
АТФ и НАД в метаболитните процеси

• метаболи-
зъм
• метаболит-
ни процеси
(анаболитни 
и катаболит-
ни)

– участва в беседа и актуализира зна-
ния за синтезирането и разграждане на 
веществата в клетката
– характеризира по съществени белези 
външна и вътрешна обмяна, метаболит-
ни пътища, анаболизъм, катаболизъм
– посочва и обяснява връзки между 
катаболитни и анаболитни процеси 
като използва схемата на фиг. 2 / стр. 
60 в учебника
– аргументира значението на метабо-
литните процеси за функционирането 
на клетката
– описва структура на АТФ като из-
ползва знания за нуклеотидите и схе-
мата на фиг. 3 /стр. 60 в учебника
– изяснява ролята на АТФ и НАД в 
клетъчния метаболизъм
– работи с учебника и учебната те-
традка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка

22. 22с 20. Видове обмя-
на на веществата

НЗ *дефинира автотрофни и хетеротро-
фни организми, аеробни и анаеробни
*групира орзанизмите според типа 
на обмяната (автотрофни и хетерот-
рофни) и (аеробни и анаеробни)
*сравнява автотрофни и хетеротро-
фни организми по източниците им на 
органични вещества, на С и на енергия
*сравнява аеробни и анаеробни ор-
ганизми по източник на окислител за 
катаболитните им процеси

•автотрофни 
организми 
•хетеротроф-
ни организми

– участва в беседа и акткуализира зна-
ния за автотрофните, хетеротрофните, 
аеробните и анаеробните организми
– групира организмите според начина 
на осъществяване на анаболизма 
– характеризира по съществени белези 
автотрофи и хетеротрофи като използ-
ва информация от таблица 1 и 2 / стр. 
62 и 63 в учебника
– групира организмите според начина 
на осъществяване на катаболизма
– характеризира по съществени белези 
аероби и анаероби 
– изяснява връзката между автотрофни 
и хетеротрофни организми, аеробни и 
анаеробни като използва информация 
от фиг. 1 и 2 / стр. 63 в учебника
– изброява основни етапи на катаболи-
зма и използва схемата на фиг. 2 / стр. 64

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка;
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

21. 21 с. Метаболитни 
процеси
19. Метаболитни 
процеси. Вътреш-
на обмяна на 
веществата (ме-
таболизъм)

НЗ *дефинира понятията метаболизъм, 
метаболитни процеси (анаболитни и 
катаболитни) 
*сравнява по съществени признаци 
анаболитни и катаболитни процеси
*изяснява ролята и значението на 
АТФ и НАД в метаболитните процеси

• метаболи-
зъм
• метаболит-
ни процеси
(анаболитни 
и катаболит-
ни)

– участва в беседа и актуализира зна-
ния за синтезирането и разграждане на 
веществата в клетката
– характеризира по съществени белези 
външна и вътрешна обмяна, метаболит-
ни пътища, анаболизъм, катаболизъм
– посочва и обяснява връзки между 
катаболитни и анаболитни процеси 
като използва схемата на фиг. 2 / стр. 
60 в учебника
– аргументира значението на метабо-
литните процеси за функционирането 
на клетката
– описва структура на АТФ като из-
ползва знания за нуклеотидите и схе-
мата на фиг. 3 /стр. 60 в учебника
– изяснява ролята на АТФ и НАД в 
клетъчния метаболизъм
– работи с учебника и учебната те-
традка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка

22. 22с 20. Видове обмя-
на на веществата

НЗ *дефинира автотрофни и хетеротро-
фни организми, аеробни и анаеробни
*групира орзанизмите според типа 
на обмяната (автотрофни и хетерот-
рофни) и (аеробни и анаеробни)
*сравнява автотрофни и хетеротро-
фни организми по източниците им на 
органични вещества, на С и на енергия
*сравнява аеробни и анаеробни ор-
ганизми по източник на окислител за 
катаболитните им процеси

•автотрофни 
организми 
•хетеротроф-
ни организми

– участва в беседа и акткуализира зна-
ния за автотрофните, хетеротрофните, 
аеробните и анаеробните организми
– групира организмите според начина 
на осъществяване на анаболизма 
– характеризира по съществени белези 
автотрофи и хетеротрофи като използ-
ва информация от таблица 1 и 2 / стр. 
62 и 63 в учебника
– групира организмите според начина 
на осъществяване на катаболизма
– характеризира по съществени белези 
аероби и анаероби 
– изяснява връзката между автотрофни 
и хетеротрофни организми, аеробни и 
анаеробни като използва информация 
от фиг. 1 и 2 / стр. 63 в учебника
– изброява основни етапи на катаболи-
зма и използва схемата на фиг. 2 / стр. 64

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка;
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

– търси, подрежда и представя инфор-
мация за използването на ферментаци-
ите за производство на различни про-
дукти (зад. 5/стр. 64 в учебника)
– работи със схеми, модели, макети 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

23. 23 с. 21. Катаболитни 
процеси

НЗ *дефинира катаболитни процеси на 
функционална основа
*описва, проследява и сравнява (по 
схема, модел) катаболитни процеси в 
клетката 
*сравнява по съществени призна-
ци видове катаболитни процеси
*свързва катаболитните процеси в 
клетката със структурите, които ги 
осигуряват.
*аргументира значението на ката-
болитните процеси за функционира-
нето на клетката.

– участва в беседа и отговаря на въпроси 
за необходимостта на клетката от енергия
– описва гликолиза, цикъл на Кребс и 
окислително фосфорилиране
– наблюдава фиг. 1, 2, 3/стр. 65, 66 и 
67 в учебника и посочва стурктурите в 
клетката, които ги осигуряват; връзка-
та между гриколиза, цикъл на Кребс и 
окислително фосфорилиране
– описва основни етапи на окислител-
но фосфорилиране и използва схемата 
на фиг. 3 /стр. 67 в учебника 
– аргументира значението катаболитните 
процеси за функционирането на клетката 
и използва схемата на фиг. 4 / стр. 68
– работи със схеми, модели, макети
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка
оценка на домаш-
на работа – зад. 5 
/ стр. 64 от учеб-
ника

24. 24 с. 22. Анаболитни 
процеси

НЗ *дефинира анаболитни процеси на 
функционална основа
*описва и проследява (по схема, 
модел) етапите на фотосинтезата – 
светлинна и тъмнинна фаза (цикъл на 
Калвин) 
*изяснява биофотолиза и фотофос-
форилиране
*сравнява светлинна и тъмнина фаза 
по зададени критерии
*сравнява по съществени призна-
ци анаболитни процеси при автотро-
фните и хетеротрофните организми

– участва в беседа и отговаря на въ-
проси за необходимостта на клетката 
от хранителни вещества
– актуализира знания за фотосинтеза
– характеризира фотосинтезата като 
извлича информация от схемата на 
фиг. 1/стр.69 в учебника
– трансформира информация от схеми-
те на фиг. 2, 3, 4 /стр. 70,7 1 в учебни-
ка в текст като проследява светлинната 
и тъмнинната фаза (цикъл на Калвин) 
на фотосинтезата и посочва клетъчни-
те структури, в които протичат

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

– търси, подрежда и представя инфор-
мация за използването на ферментаци-
ите за производство на различни про-
дукти (зад. 5/стр. 64 в учебника)
– работи със схеми, модели, макети 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

23. 23 с. 21. Катаболитни 
процеси

НЗ *дефинира катаболитни процеси на 
функционална основа
*описва, проследява и сравнява (по 
схема, модел) катаболитни процеси в 
клетката 
*сравнява по съществени призна-
ци видове катаболитни процеси
*свързва катаболитните процеси в 
клетката със структурите, които ги 
осигуряват.
*аргументира значението на ката-
болитните процеси за функционира-
нето на клетката.

– участва в беседа и отговаря на въпроси 
за необходимостта на клетката от енергия
– описва гликолиза, цикъл на Кребс и 
окислително фосфорилиране
– наблюдава фиг. 1, 2, 3/стр. 65, 66 и 
67 в учебника и посочва стурктурите в 
клетката, които ги осигуряват; връзка-
та между гриколиза, цикъл на Кребс и 
окислително фосфорилиране
– описва основни етапи на окислител-
но фосфорилиране и използва схемата 
на фиг. 3 /стр. 67 в учебника 
– аргументира значението катаболитните 
процеси за функционирането на клетката 
и използва схемата на фиг. 4 / стр. 68
– работи със схеми, модели, макети
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка
оценка на домаш-
на работа – зад. 5 
/ стр. 64 от учеб-
ника

24. 24 с. 22. Анаболитни 
процеси

НЗ *дефинира анаболитни процеси на 
функционална основа
*описва и проследява (по схема, 
модел) етапите на фотосинтезата – 
светлинна и тъмнинна фаза (цикъл на 
Калвин) 
*изяснява биофотолиза и фотофос-
форилиране
*сравнява светлинна и тъмнина фаза 
по зададени критерии
*сравнява по съществени призна-
ци анаболитни процеси при автотро-
фните и хетеротрофните организми

– участва в беседа и отговаря на въ-
проси за необходимостта на клетката 
от хранителни вещества
– актуализира знания за фотосинтеза
– характеризира фотосинтезата като 
извлича информация от схемата на 
фиг. 1/стр.69 в учебника
– трансформира информация от схеми-
те на фиг. 2, 3, 4 /стр. 70,7 1 в учебни-
ка в текст като проследява светлинната 
и тъмнинната фаза (цикъл на Калвин) 
на фотосинтезата и посочва клетъчни-
те структури, в които протичат

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

*аргументира значението на фо-
тосинтезата за растенията и за живота 
на Земята

– аргументира значението на фотосин-
тезата за функционирането на клетката 
и за живота на Земята, като използва 
схемата на фиг. 5/стр. 72 и решава зад. 
4 / стр. 72 в учебника
-изброява и описва принципите на 
анаболитните процеси
– работи със схеми, модели, макети 
– работи с учебника и учебната те-
традка 
– използва и работи с електронни ре-
сурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

25. 25 с. 23. Фотосинтеза и 
дишане на расте-
нията

ПД
(ЛЗ)

*описва механизма на процеса фо-
тосинтеза.
*изброява и описва необходимите 
условия за процеса фотосинтеза
*доказва експериментално влияние-
то на светлината и необходимостта от 
СО2 за процеса фотосинтеза
*сравнява процесите фотосинтеза 
и дишане на растенията по зададени 
критерии

– извършва експерименти за доказване 
на влиянието на светлината, темпе-
ратурата и СО2 за протичане на фо-
тосинтезата
– сравнява процесите фотосинтеза и 
дишане при растенията
– формулира хипотези и осъществява 
наблюдения на опитни постановки
– прилага алгоритъм за наблюдение в 
различни условия
– нанася резултати в таблица
– прави изводи
– работи с учебника и учебната те-
традка 
– използва и работи с електронни ре-
сурси
– усъвършенства уменията си за диа-
логично общуване 
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: проверка и 
оценка на прак-
тически умения
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

*аргументира значението на фо-
тосинтезата за растенията и за живота 
на Земята

– аргументира значението на фотосин-
тезата за функционирането на клетката 
и за живота на Земята, като използва 
схемата на фиг. 5/стр. 72 и решава зад. 
4 / стр. 72 в учебника
-изброява и описва принципите на 
анаболитните процеси
– работи със схеми, модели, макети 
– работи с учебника и учебната те-
традка 
– използва и работи с електронни ре-
сурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

25. 25 с. 23. Фотосинтеза и 
дишане на расте-
нията

ПД
(ЛЗ)

*описва механизма на процеса фо-
тосинтеза.
*изброява и описва необходимите 
условия за процеса фотосинтеза
*доказва експериментално влияние-
то на светлината и необходимостта от 
СО2 за процеса фотосинтеза
*сравнява процесите фотосинтеза 
и дишане на растенията по зададени 
критерии

– извършва експерименти за доказване 
на влиянието на светлината, темпе-
ратурата и СО2 за протичане на фо-
тосинтезата
– сравнява процесите фотосинтеза и 
дишане при растенията
– формулира хипотези и осъществява 
наблюдения на опитни постановки
– прилага алгоритъм за наблюдение в 
различни условия
– нанася резултати в таблица
– прави изводи
– работи с учебника и учебната те-
традка 
– използва и работи с електронни ре-
сурси
– усъвършенства уменията си за диа-
логично общуване 
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: проверка и 
оценка на прак-
тически умения
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

26. 26 с. Генетични про-
цеси
24. Репликация

НЗ *дефинира генетични процеси и ре-
пликация
*описва и проследява по схема, (мо-
дел) репликация
*свързва процеса репликация с кле-
тъчната структура, в която се осъ-
ществява 
*изяснява що е мутация 
*назовава причини за възникване на 
мутации
*аргументира значението генетич-
ните процеси за функционирането на 
клетката

• репликация – участва в беседа и актуализира зна-
ния за ДНК
– характеризира по съществени белези 
генетичните процеси и репликацията
– обяснява съхраняването и реализа-
цията на генетичната информация и 
посочва структури, които осигуряват 
тези процеси като използва схемата на 
фиг. 1/стр. 76 в учебника 
– използва схемата на фиг. 2/стр. 76 и 
проследява протичането на реплика-
цията
– прилага правилото за комплементар-
ност – зад. 4/стр. 77
– обяснява значението на мутациите
-работи с учебника и учебната те-
традка 
– използва и работи с електронни ре-
сурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка

27. 27 с. 25. Транскрипция НЗ *дефинира генетичния процес тран-
скрипция 
*описва и проследява (по схема, мо-
дел) транскрипция.
*сравнява транскрипция и реплика-
ция.
*свързва процеса транскрипция с 
със структурите, които го осигуряват
*аргументира значението на тран-
скрипцията за функционирането на 
клетката

• транскри-
пция

– участва в беседа и актуализира зна-
ния за РНК
– характеризира по съществени белези 
транскрипция, генетичен код и кодон
– обяснява реализацията на генетична-
та информация като използва схемата 
на фиг. 1/стр. 78 в учебника 
– използва схемата на фиг. 2/ стр. 78 
и проследява механизма на транскри-
пцията
– сравнява репликация и транскри-
пиция
– обяснява разликата между екзони и 
интрони
-работи с учебника и учебната те-
традка 
– използва и работи с електронни ре-
сурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

26. 26 с. Генетични про-
цеси
24. Репликация

НЗ *дефинира генетични процеси и ре-
пликация
*описва и проследява по схема, (мо-
дел) репликация
*свързва процеса репликация с кле-
тъчната структура, в която се осъ-
ществява 
*изяснява що е мутация 
*назовава причини за възникване на 
мутации
*аргументира значението генетич-
ните процеси за функционирането на 
клетката

• репликация – участва в беседа и актуализира зна-
ния за ДНК
– характеризира по съществени белези 
генетичните процеси и репликацията
– обяснява съхраняването и реализа-
цията на генетичната информация и 
посочва структури, които осигуряват 
тези процеси като използва схемата на 
фиг. 1/стр. 76 в учебника 
– използва схемата на фиг. 2/стр. 76 и 
проследява протичането на реплика-
цията
– прилага правилото за комплементар-
ност – зад. 4/стр. 77
– обяснява значението на мутациите
-работи с учебника и учебната те-
традка 
– използва и работи с електронни ре-
сурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка

27. 27 с. 25. Транскрипция НЗ *дефинира генетичния процес тран-
скрипция 
*описва и проследява (по схема, мо-
дел) транскрипция.
*сравнява транскрипция и реплика-
ция.
*свързва процеса транскрипция с 
със структурите, които го осигуряват
*аргументира значението на тран-
скрипцията за функционирането на 
клетката

• транскри-
пция

– участва в беседа и актуализира зна-
ния за РНК
– характеризира по съществени белези 
транскрипция, генетичен код и кодон
– обяснява реализацията на генетична-
та информация като използва схемата 
на фиг. 1/стр. 78 в учебника 
– използва схемата на фиг. 2/ стр. 78 
и проследява механизма на транскри-
пцията
– сравнява репликация и транскри-
пиция
– обяснява разликата между екзони и 
интрони
-работи с учебника и учебната те-
традка 
– използва и работи с електронни ре-
сурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

28. 28 с. 26.Транслация НЗ * дефинира генетичния процес тран-
слация
*описва и проследява (по схема, мо-
дел) транслация.
*сравнява по съществени призна-
ци репликация, транскрипция и тран-
слация
*свързва генетичните процеси в 
клетката със структурите, които ги 
осигуряват.
*аргументира значението генетич-
ните процеси за функционирането на 
клетката.

• транслация – участва в беседа и актуализира зна-
ния за хетерополимери, видове РНК-и 
и белтъци
– характеризира по съществени белези 
транслация
– обяснява участието на тРНК в син-
тезирането на белтъци като използва 
схемата на фиг. 1/стр. 81 в учебника 
– използва схемата на фиг. 3/стр. 82 и 
проследява протичането на трансла-
цията
– прилага правилото за комплементарност 
– сравнява кодон и антикодон, репли-
кация, транскрипция и транслация
– описва по схемата на фиг. 4/стр. 83 
и обяснява връзката между транскри-
пция и транслация в еукариотната 
клетка
– обяснява ролята на трите вида РНК-и 
при реализирането на генетичната ин-
формация
-работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка

29. 29 с. 27. Химичен със-
тав и строеж на 
клетката

ПО *използва знания за хим. състав и 
устройство на клетката при решаване 
на задачи
*представя (чрез текст, схема, мо-
дел) клетъчни структури
*избира признаци за сравнение и 
групира структури в клеткат
*използва правилно термините, с 
които са означени структури в клетка-
та (върху схема, изображение, модел)
*обосновава връзка и зависимости 
между структура и функция
*разширява и задълбочава знания-
та си за химичния състав и строежа на 
клетката
*обобщава знания за химичния със-
тав и устройство на клетките

– участва в беседа за хим. състав на 
клетката
– участва в беседа за типове клетки и 
структурите в тях
– назовава групите химичните съе-
динения, които участват в състава на 
клетката, видове биополимери
– разпознава и описва устройството на 
надмолекулните комплекси и органели
– систематизира и обобщава знания за 
химичния състав и строеж на клетките
– работи с учебника 
– прилага знания при решаване на за-
дачи
– формулира обобщения

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

28. 28 с. 26.Транслация НЗ * дефинира генетичния процес тран-
слация
*описва и проследява (по схема, мо-
дел) транслация.
*сравнява по съществени призна-
ци репликация, транскрипция и тран-
слация
*свързва генетичните процеси в 
клетката със структурите, които ги 
осигуряват.
*аргументира значението генетич-
ните процеси за функционирането на 
клетката.

• транслация – участва в беседа и актуализира зна-
ния за хетерополимери, видове РНК-и 
и белтъци
– характеризира по съществени белези 
транслация
– обяснява участието на тРНК в син-
тезирането на белтъци като използва 
схемата на фиг. 1/стр. 81 в учебника 
– използва схемата на фиг. 3/стр. 82 и 
проследява протичането на трансла-
цията
– прилага правилото за комплементарност 
– сравнява кодон и антикодон, репли-
кация, транскрипция и транслация
– описва по схемата на фиг. 4/стр. 83 
и обяснява връзката между транскри-
пция и транслация в еукариотната 
клетка
– обяснява ролята на трите вида РНК-и 
при реализирането на генетичната ин-
формация
-работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка

29. 29 с. 27. Химичен със-
тав и строеж на 
клетката

ПО *използва знания за хим. състав и 
устройство на клетката при решаване 
на задачи
*представя (чрез текст, схема, мо-
дел) клетъчни структури
*избира признаци за сравнение и 
групира структури в клеткат
*използва правилно термините, с 
които са означени структури в клетка-
та (върху схема, изображение, модел)
*обосновава връзка и зависимости 
между структура и функция
*разширява и задълбочава знания-
та си за химичния състав и строежа на 
клетката
*обобщава знания за химичния със-
тав и устройство на клетките

– участва в беседа за хим. състав на 
клетката
– участва в беседа за типове клетки и 
структурите в тях
– назовава групите химичните съе-
динения, които участват в състава на 
клетката, видове биополимери
– разпознава и описва устройството на 
надмолекулните комплекси и органели
– систематизира и обобщава знания за 
химичния състав и строеж на клетките
– работи с учебника 
– прилага знания при решаване на за-
дачи
– формулира обобщения

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

30. 30 с. 28. Какво научих 
за устройството 
и процесите на 
клетките

КО *използва знания и демонстрира 
умения, свързани с очакваните ре-
зултати

– решава тестови задачи с избираем 
отговор и с кратък свободен отговор

писмена провер-
ка

IV. Възпроизвод-
ство на клетката

Ученикът:

31. 31 с. Делене на клет-
ката
29. Митоза 

НЗ *дефинира процеса митоза и митоти-
чен цикъл
*назовава, описва и сравнява фази-
те на митозата
*изброява и означава (върху схема, 
изображение, модел) фазите на мито-
зата
*проследява на схеми етапи на ми-
тоза
*аргументира значението на клетъч-
ното делене

• митоза
• митотичен-
цикъл

– участва в бедеседа и актуализира 
знания за деленето на клетките и без-
половото размножаване
– посочва видове делене на клетките
– представя (чрез текст, схема, модел) 
етапи на митотичен цикъл на клетката 
като използва схемите на фиг. 5 и 6 / 
стр. 91 и 93
– сравнява крайния резултат от интер-
фаза и митоза
– аргументира биологичното значение 
на митозата и дава примери от фиг. 1, 
2, 3 /стр. 90
– работи със схеми, модели, макети на 
митозата
– работи с учебника и учебната те-
традка 
– използва и работи с електронни ре-
сурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

32. 32 с. 30. Мейоза НЗ *дефинира процеса мейоза
*изброява и описва фазите на мейо-
зата
*сравнява митоза и мейоза по етапи, 
краен резултат и биологично значе-
ние
*разпознава и означава (върху схе-
ма, изображение, модел) фазите на 
мейозата
*проследява на схеми етапи на ме-
йоза
*аргументира биологичното значе-
ние на процеса мейоза.

– участва в беседа и актуализира зна-
ния за деленето на клетките и половото 
размножаване
– характеризира мейозата по същест-
вини признаци
– представя (чрез текст, схема, модел) 
етапи на мейозата – фиг. 1 а) и б)/стр. 
94, 95 в учебника
– обяснява как се осигурява редуцира-
не на хромозомния набор в новополу-
чените гамети
-обяснява същност и значение на кро-
синговъра

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

30. 30 с. 28. Какво научих 
за устройството 
и процесите на 
клетките

КО *използва знания и демонстрира 
умения, свързани с очакваните ре-
зултати

– решава тестови задачи с избираем 
отговор и с кратък свободен отговор

писмена провер-
ка

IV. Възпроизвод-
ство на клетката

Ученикът:

31. 31 с. Делене на клет-
ката
29. Митоза 

НЗ *дефинира процеса митоза и митоти-
чен цикъл
*назовава, описва и сравнява фази-
те на митозата
*изброява и означава (върху схема, 
изображение, модел) фазите на мито-
зата
*проследява на схеми етапи на ми-
тоза
*аргументира значението на клетъч-
ното делене

• митоза
• митотичен-
цикъл

– участва в бедеседа и актуализира 
знания за деленето на клетките и без-
половото размножаване
– посочва видове делене на клетките
– представя (чрез текст, схема, модел) 
етапи на митотичен цикъл на клетката 
като използва схемите на фиг. 5 и 6 / 
стр. 91 и 93
– сравнява крайния резултат от интер-
фаза и митоза
– аргументира биологичното значение 
на митозата и дава примери от фиг. 1, 
2, 3 /стр. 90
– работи със схеми, модели, макети на 
митозата
– работи с учебника и учебната те-
традка 
– използва и работи с електронни ре-
сурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

32. 32 с. 30. Мейоза НЗ *дефинира процеса мейоза
*изброява и описва фазите на мейо-
зата
*сравнява митоза и мейоза по етапи, 
краен резултат и биологично значе-
ние
*разпознава и означава (върху схе-
ма, изображение, модел) фазите на 
мейозата
*проследява на схеми етапи на ме-
йоза
*аргументира биологичното значе-
ние на процеса мейоза.

– участва в беседа и актуализира зна-
ния за деленето на клетките и половото 
размножаване
– характеризира мейозата по същест-
вини признаци
– представя (чрез текст, схема, модел) 
етапи на мейозата – фиг. 1 а) и б)/стр. 
94, 95 в учебника
– обяснява как се осигурява редуцира-
не на хромозомния набор в новополу-
чените гамети
-обяснява същност и значение на кро-
синговъра

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

– изяснява значението на голямото 
разнообразие на гаметите
– сравнява митоза и мейоза
– работи със схеми, модели, макети на 
мейозата
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ре-
сурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

31. 33 с. 31. Делене на 
клетката

ПД
ЛЗ

*наблюдава микроскопски снимки на 
различните фази на митоза и мейоза
*разпознава и моделира различни 
фази на митоза и мейоза

– извършва наблюдение на митоза на 
траен микроскопски препарат от коре-
нов връх
– прилага алгоритъм за микроскопско 
наблюдение 
– нанася резултати в таблица
– описва наблюдението
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– усъвършенства уменията си за диа-
логично общуване 
– формулира изводи

текущо оценява-
не (индивидуално 
и/или групово): 
проверка и оцен-
ка на умения за:
– работа със 
схеми, таблици, 
графики
– работа в екип

34 34 с. 32. Жизнен ци-
къл на клетката

НЗ *дефинира клетъчен жизнен цикъл и 
клетъчна диференциация
*изяснява значението на клетъчната 
диференциация
*сравнява клетъчен жизнен цикъл и 
митотичния цикъл
*представя (чрез текст, схема, мо-
дел) етапи от жизнения цикъл на клет-
ката 
*аргументира значението на кле-
тъчното делене и клетъчната дифе-
ренциация

•жизнен ци-
къл на клет-
ката

– характеризира по съществени белези 
клетъчен жизнен цикъл и клетъчно 
диференциране
– представя (чрез текст, схема, модел) 
клетъчен жизнен цикъл и използва 
схемата на фиг. 3/стр. 100
– аргументира биологичното значение 
на клетъчен жизнен цикъл и клетъчна 
диференциация
– посочва примери за специализирани 
клетки и техните функции в организма 
като използва информация от фиг. 2/
стр. 99
– работи със схеми, модели, макети 
– работи с учебника и учебната те-
традка 
– използва и работи с електронни ре-
сурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

– изяснява значението на голямото 
разнообразие на гаметите
– сравнява митоза и мейоза
– работи със схеми, модели, макети на 
мейозата
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ре-
сурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

31. 33 с. 31. Делене на 
клетката

ПД
ЛЗ

*наблюдава микроскопски снимки на 
различните фази на митоза и мейоза
*разпознава и моделира различни 
фази на митоза и мейоза

– извършва наблюдение на митоза на 
траен микроскопски препарат от коре-
нов връх
– прилага алгоритъм за микроскопско 
наблюдение 
– нанася резултати в таблица
– описва наблюдението
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси
– усъвършенства уменията си за диа-
логично общуване 
– формулира изводи

текущо оценява-
не (индивидуално 
и/или групово): 
проверка и оцен-
ка на умения за:
– работа със 
схеми, таблици, 
графики
– работа в екип

34 34 с. 32. Жизнен ци-
къл на клетката

НЗ *дефинира клетъчен жизнен цикъл и 
клетъчна диференциация
*изяснява значението на клетъчната 
диференциация
*сравнява клетъчен жизнен цикъл и 
митотичния цикъл
*представя (чрез текст, схема, мо-
дел) етапи от жизнения цикъл на клет-
ката 
*аргументира значението на кле-
тъчното делене и клетъчната дифе-
ренциация

•жизнен ци-
къл на клет-
ката

– характеризира по съществени белези 
клетъчен жизнен цикъл и клетъчно 
диференциране
– представя (чрез текст, схема, модел) 
клетъчен жизнен цикъл и използва 
схемата на фиг. 3/стр. 100
– аргументира биологичното значение 
на клетъчен жизнен цикъл и клетъчна 
диференциация
– посочва примери за специализирани 
клетки и техните функции в организма 
като използва информация от фиг. 2/
стр. 99
– работи със схеми, модели, макети 
– работи с учебника и учебната те-
традка 
– използва и работи с електронни ре-
сурси
– формулира кратко обобщение на 
наученото

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

V. Приложение 
на знанията за 

клетката

Ученикът:

35. 35 с. 33. Процеси в 
клетката и струк-
тури, които ги 
осигуряват 
(урокът може да 
се използва за 
изходяща диагно-
стика)

ПО *използва знания за процеси в клет-
ката и структурите, в които протичат 
при решаване на задачи
*представя (чрез текст, схема, мо-
дел) клетъчни процеси
*избира признаци за сравнение и 
групира процесите в клетката (метабо-
литни, генетични, възпроизводствени)
*използва правилно термините, с 
които са означени схеми, изображе-
ния, модели на процеси в клетката
*обосновава връзка и зависимости 
между структура и функция
*обобщава знания за процесите в 
клетката и структурите, в които про-
тичат 

– участва в беседа 
– назовава видовете процеси в клетка-
та и структурите, които ги осигуряват
– сравнява процесите в клетката по 
съществени признаци
– работи с учебника и учебната те-
традка 
– решава задачи и прилага знания

текущо оценя-
ване: 
проверка с оцен-
ка

36. 36 с. 34. Приложения 
на знанията за 
клетката

ДДС
(С)

*описва и илюстрира с примери 
приложението на знания за клет-
ката в науката, биотехнологичните 
производства, медицината, селското 
стопанство, опазването на околната 
среда.
*разширява и обобщава знанията за 
клетката и приложението им в различ-
ни сфери на науката
*проучва различни източници на 
информация и изработва презента-
ции, проекти и др. за приложението 
на знания за клетката.

– работи с учебника и учебната те-
традка 
– използва и работи с електронни ре-
сурси
– подготвя се самостоятелно или ра-
боти в екип, изготвяйки постер или 
презентация, свързани с приложения 
на знанията за клетката 
– усъвършенства уменията си за диа-
логично общуване 
– представя проект
– демонстрира умения за публична 
изява

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка
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№ Учебна 
седмица

Тема на урочната 
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

Контекст и дейности за всяка уроч-
на единица

Методи и фор-
ми на оценяване 

по теми и/или 
раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

V. Приложение 
на знанията за 

клетката

Ученикът:

35. 35 с. 33. Процеси в 
клетката и струк-
тури, които ги 
осигуряват 
(урокът може да 
се използва за 
изходяща диагно-
стика)

ПО *използва знания за процеси в клет-
ката и структурите, в които протичат 
при решаване на задачи
*представя (чрез текст, схема, мо-
дел) клетъчни процеси
*избира признаци за сравнение и 
групира процесите в клетката (метабо-
литни, генетични, възпроизводствени)
*използва правилно термините, с 
които са означени схеми, изображе-
ния, модели на процеси в клетката
*обосновава връзка и зависимости 
между структура и функция
*обобщава знания за процесите в 
клетката и структурите, в които про-
тичат 

– участва в беседа 
– назовава видовете процеси в клетка-
та и структурите, които ги осигуряват
– сравнява процесите в клетката по 
съществени признаци
– работи с учебника и учебната те-
традка 
– решава задачи и прилага знания

текущо оценя-
ване: 
проверка с оцен-
ка

36. 36 с. 34. Приложения 
на знанията за 
клетката

ДДС
(С)

*описва и илюстрира с примери 
приложението на знания за клет-
ката в науката, биотехнологичните 
производства, медицината, селското 
стопанство, опазването на околната 
среда.
*разширява и обобщава знанията за 
клетката и приложението им в различ-
ни сфери на науката
*проучва различни източници на 
информация и изработва презента-
ции, проекти и др. за приложението 
на знания за клетката.

– работи с учебника и учебната те-
традка 
– използва и работи с електронни ре-
сурси
– подготвя се самостоятелно или ра-
боти в екип, изготвяйки постер или 
презентация, свързани с приложения 
на знанията за клетката 
– усъвършенства уменията си за диа-
логично общуване 
– представя проект
– демонстрира умения за публична 
изява

текущо оценява-
не: устна провер-
ка с оценка
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5. ПРИМЕРНИ МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ

11. ПРОКАРИОТНА КЛЕТКА

Вид на урока – урок за нови знания 
Компетентности като очаквани резултати от обучението: 
• дефинира прокариотна клетка;
• описва устройството на бактериите, тяхната форма, големина и размери;
• разпознава (в текст, изображение, микроскопска снимка) и означава върху 

схема прокариотна клетка;
• моделира прокариотна клетка;
• описва, разпознава и означава на схема задължителните и незадължителните 

структури на бактерийната клетка;
• свързва основни жизнени процеси в прокариотната клетка със структурите, 

които ги осигуряват.

Контекст и дейности: 
 участва в беседа и актуализира знания за царство Монера
 причислява бактериите към прокариотите по съществени признаци
 характеризира бактериите като микросистема и като мезосистема.
 определя бактериите като най-древните и най-просто устроените организми 

на Земята
 изяснява основните жизнени процеси на прокариотите
 прави схематична рисунка на бактерийна клетка и означава задължителните и 

незадължителните ѝ структури
 изяснява ролята на бактериите като компонент на биосферата 
 работи със схеми, модели, макети
 работи с учебника и учебната тетрадка 
 използва и работи с електронни ресурси
 формулира кратко обобщение на наученото

Умения: работа с текст, работа със схеми и модели, работа в екип

План на урока:
1. Типове клетки – прокариотна и еукариотна клетка.
2. Обща характеристика на прокариотната клетка.
3. Разпространение, големина и форма на бактериите.
4. Устройство на бактериите:
а) задължителни структури;
б) незадължителни структури.
5. Основни жизнени процеси при бактериите:
а) хранене;
б) дишане; 
в) размножаване.
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Методи: беседа, разказ, наблюдение, самостоятелна работа (при актуализиране 
на знанията) и работа в екип (при усвояване на новите знания) 

Съпътстващи прийоми: демонстрация на микроскопски снимки на бактерии, 
изграждане на схематични рисунки, работа с учебника и учебната тетрадка (рабо-
тен лист)

Ход на урока: 
• Актуализация на опорните знания, умения и компетентности на учени-

ците (необходими за усвояване на темата на урока за нови знания)
Урокът започва с актуализиране на знанията за устройството на клетката и 

клетъчната теория (устна или писмена проверка). Припомня се принципното ус-
тройство на клетката (клетъчна мембрана, цитоплазма и наследствена информа-
ция). Актуализират се знанята за основните положения на клетъчната теория чрез 
фронтална дискусия. Осъществява се проверка на домашната работа, свързана със 
схематично представяне на важни събития по отношение изучаването на клетката, 
представени чрез линия на времето. 

• Мотивация на учениците (за осъществяване на първоначална „Аз-вклю-
ченост“ на учениците)

На учениците се представя информация, свързана с една от най-необикновените 
техники в света – рисунки с бактерии, в което науката се смесва в изобразително 
микробиологично изкуство. Демонстрира се чрез видеотехника рисуване с бакте-
рии и получаване на бои от бактерии. 

• Възприемане и осмисляне на новия учебен материал
След записване на новата тема учителят записва първа точка от плана на урока и 

класифицира типовете клетки, които изграждат организмите. Дефинира понятието 
прокариотна клетка и актуализира знанията за царство Монера. По втора точка 
от урока учителят прави обща характеристика на прокариотните клетки. След за-
писване на трета точка от плана на урока се обяснява етимологията на понятие-
то бактерия и се поставя задача на учениците да анализират фиг. 1 от учебника 
и да назоват най-разпространените форми на бактериите. Учителят дискутира с 
учениците разпространението на бактериите в природата. Записва се следващата 
точка от плана на урока. С помощта на фиг. 2. или анимация от е-учебник учи-
телят характеризира общото устройство на бактериите и дискутира с учениците 
функциите на задължителните и незадължителните структури на бактерийните 
клетки. Учителят записва последна точка от урока и поставя индивидуална задача 
на учениците, свързана с анализ на таблица 1. Следва дискусия и онагледяване на 
примерите, представени в таблицата. С помощта на анимация от е-учебник или 
фиг. 3 се онагледява процесът делене на бактериите. Учителят поставя въпрос за 
дискусия, свързан с изясняване на биологичното знанение на спорообразуването 
при бактериите.

• Затвърждаване и обобщение на новите знания и умения
Учителят поставя следната задача на класа: „Докажете, че бактериите са прока-

риотни организми“. Тя служи за организиране на фронтална дискусия с учениците. 
При необходимост извършва корекционна и разяснителна дейност. На учениците 
се възлага екипна работа по двойки за попълване на работен лист – означаване 
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на задължителните и незадължителните структури на бактерийната клетка върху 
схематично изображение.

• Поставяне на домашна работа
На учениците се поставя задача да моделират бактерийна клетка от материали 

по избор, която да представят в началото на следващия час по биология. Учителят 
може да организира конкурс за най-сполучлив модел.

Допълнителна информация за учителя
Моделите могат да изпълняват илюстративна, описателна и обяснителна функция. 
Моделирането подпомага познавателната дейност както на равнището на сетивното 
познание, така и на нивото на абстрактното мислене. Образователната ефективност на 
моделирането е свързана с развитие на различни мисловни процеси. Чрез създаването 
на модели може да се провери доколко новото знание е затвърдено и осмислено. 
Моделирането предполага наличието на умения, приложими в най-различни сфери на 
човешката дейност. При подбор на обект за създаването на модел трябва да се има предвид 
и че самите модели имат свои познавателни ограничения, защото представят нещата в 
приближение и условно, опростяват и в някаква степен изкривяват действителността. 
Тази относителност винаги трябва да се има предвид в оценяването на моделите.

Критерии за оценка на модели 
Оценяването на създадения модел от учениците се прави по предварително зададени 
критерии, които се дискутират с тях при поставяне на задачата. 
Критериите за оценка на моделите могат да са свързани с тяхната научна вярност, ниво 
на отразяване на общите съществени признаци на „оригинала“, съотношение между 
общите съществени признаци и несъществени признаци върху модела, изчерпателност/
достатъчност, техническо изпълнение, обяснение и представяне, естетически вид на 
модела и др.

13. ЕУКАРИОТНА КЛЕТКА

Вид на урока – урок за нови знания 

Компетентности като очаквани резултати от обучението: 
•  дефинира еукариотна клетка;
•  описва устройството на еукариотните клетки, тяхната форма, големина и 

размери;
•  описва и означава върху изображение клетъчна мембрана, клетъчно ядро, ци-

топлазма и органели;
•  разпознава (в текст, изображение, микроскопска снимка) и означава върху 

схема еукариотна клетка;
•  моделира еукариотна клетка;
•  свързва основни жизнени процеси в еукариотната клетка със стуктурите, кои-

то ги осигуряват;
•  сравнява по устройство прокариотна и еукариотна клетка;
•  сравнява по устройство растителна с животинска клетка.
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Контекст и дейности:
 участва в беседа и актуализира знания за царство Протиста
 причислява растителните и животинските клетки към еукариотите по опреде-

лени признаци
 използва информация от схема и описва форма, размери и устройство на 

еукариотните клетки
 доказва, че еукариотните клетки са по-сложно устроени от прокариотните клетки
 характеризира еукариотната клетка като микросистема и като мезосистема
 сравнява растителна и животинска клетка по зададени критерии
 рисува и означава структури в растителна и животинска клетка
 изброява органели, характерни само за растителните клетки и органели, ха-

рактерни само за животинските клетки
 работи със схеми, модели, макети 
 работи с учебника и учебната тетрадка 
 използва и работи с електронни ресурси
 формулира кратко обобщение на изученото

Умения: работа с текст, работа със схеми, табла и модели, работа в екип

План на урока:
I. Обща характеристика на прокариотната клетка.
II. Големина на еукариотните клетки.
III. Форма на еукариотните клетки.
IV. Устройство на еукариотна клетка:
1. Клетъчна мембрана.
2. Цитоплазма:
а) цитозол;
б) органели;
в) включения.
3. Ядро.
V. Основни различия между растителна и животинска клетка:

Методи: разказ, беседа, наблюдение, самостоятелна работа в тетрадките
Съпътстващи прийоми: демонстрация на табла („Прокариотна и еукариотна 

клетка“ и „Растителна и животинска клетка“), изграждане на схема, демонстрация 
на презентация с микроскопски снимки на еукариотни клетки, работа с учебника и 
с учебната тетрадка (работен лист)

Ход на урока:
•  Актуализация на опорните знания, умения и компетентности на уче-

ниците (необходими за усвояване на темата на урока за нови знания)

Учителят организира беседа, в хода на която проверява доколко учениците са 
усвоили съществените признаци на прокариотната клетка. 
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• Мотивация на учениците
Мотивационният компонент се решава чрез използване на кратка демонстрация 

чрез мултимедия на презентация, онагледяваща разнообразието на растителни, живо-
тински и гъбни еукариотни клетки. Преди наблюдението ѝ се прочитат въпроси, които 
са написани предварително на дъската и на които учениците трябва да отговорят. 

1. Какви видове клетки наблюдавахте?
2. Какви са размерите на растителните и на животинските клетки в сравнение с 

тези на прокариотните клетки?
3. Защо клетките са толкова разнообразни по форма и устройство?

• Възприемане и осмисляне на новия учебен материал
След презентацията учениците отговарят на поставените въпроси. Използва се и 

фиг. 1 от учебника, което дава възможности за сравнение големината на различни 
клетки и клетъчни структури. Следва изучаване на устройството на еукариотната 
клетка, което до голяма степен е свързано с актуализация на знания. Използват 
се табло „Прокариотна и еукариотна клетка“ и фиг. 2 в учебника. Формулира се 
извод за принципното сходство в устройството на еукариотните клетки. Изяснява 
се разнообразието на клетките във връзка с местоположението им в многокле-
тъчните организми и функцията, която изпълняват. Учителят изгражда на дъската 
динамична схема.

Еукариотна клетка

клетъчна мембрана ядроцитоплазма

органели

двумембранни
пластиди

митохондрии

включения

немембранни
рибозоми

клетъчен център
микротръбички

реснички

цитозол

едномембранни
ендоплазмена мрежа
комплекс на Голджи

лизозоми
пероксизоми

вакуоли

Преминава се към наблюдение на фиг. 3. и фиг. 4. в учебника, както и на табло 
„Растителна и животинска клетка“. На учениците се поставя задача да открият 
структури, които са характерни само за растителните клетки, и структури, които 
са характерни само за животинските клетки.

• Затвърждаване и обобщение на новите знания и умения
Часът приключва с решаването на зад. 2 след урока.
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Признаци 
за сравнение

Бактерийна 
клетка

Растителна клетка Животинска 
клетка

1. Размери

2. Наличие на кле-
тъчна стена (да/не)

3. Задължителни 
компоненти на клет-
ката

4. Характеристика 
на ядреното веще-
ство

5. Наличие на орга-
нели

6. Специфични кле-
тъчни структури

• Поставяне на домашна работа
1. На учениците се предлага да моделират еукариотна клетка от материали по 

избор, която да представят в началото на следващия час по биология. 
2. Задача 4 от рубриката „Въпроси и задачи“ в учебника: „Прочетете задача 1 от 

урок 14 на страница 47. Пригответе се предварително за лабораторното занятие, 
като изпълните първите 7 точки от указанието за работа.“

30. МЕЙОЗА

Вид на урока – урок за нови знания 

Компетентности като очаквани резултати от обучението: 
•  дефинира процеса мейоза;
•  изброява и описва фазите на мейозата;
•  сравнява митоза и мейоза по етапи, краен резултат и биологично значение;
•  разпознава и означава (върху схема, изображение, модел) фазите на мейозата;
•  проследява на схеми етапи на мейоза;
•  аргументира биологичното значение на процеса мейоза.
Контекст и дейности:
 участва в беседа и актуализира знания за деленето на клетките и половото 

размножаване
 характеризира процеса мейоза по съществини признаци
 представя (чрез текст, схема, модел) етапи на процеса мейоза
 обяснява как се осигурява редуциране на хромозомния набор в новополуче-

ните гамети
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 изяснява същността и значението на кросинговъра
 изяснява значението на голямото разнообразие на гаметите
 сравнява телесни и полови клетки по хромозомен набор
 работи със схеми, модели, макети на процеса мейоза
 работи с учебника и учебната тетрадка
 формулира кратко обобщение на изученото 

Умения: работа с текст, работа със схеми, табла и модели

План на урока:
I. Същност на мейозата:
1. Определение.
2. Процеси, които осигуряват различна наследствена информация на получените 

гамети:
а) кросинговър;
б) случайно комбиниране на майчините и бащините хромозоми.
II. Значение на мейозата.
1. Редуциране на хромозомния набор в гаметите.
2. Създаване на генетично разнообразни гамети. 
III. Механизъм на мейозата:
1. Интерфаза.
а) пресинтетичен период;
б) синтетичен период;
в) постсинтетичен период.
2. Първо мейотично делене.
а) профаза I
б) метафаза I
в) анафазаI
г) телофаза I
3. Интеркинеза.
4. Второ мейотично делене:
а) профаза II
б) метафаза II
в) анафаза II
г) телофаза II.
IV. Сравнение на митоза и мейоза.

Методи: разказ, беседа, наблюдение, работа с учебника

Съпътстващи прийоми: демонстрация на табло и на фигурите в учебника, 
попълване на таблица, самостоятелна работа (тест), динамична схема на процеса 
кросинговър
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Нагледни средства: пластмасов модел на фигурите на митотичния цикъл, табла 
„Митотичен цикъл“ и „Мейоза“, фигурите в учебника

Ход на урока
• Актуализация на опорните знания, умения и компетентности на учени-

ците (необходими за усвояване на темата на урока за нови знания)
На всеки ученик се раздават лист с напечатани тестови задачи и малко листче от 

тетрадка по математика с квадратчета за нанасяне на отговорите. Самостоятелната 
работа на учениците е около десетина минути, след което се извършва проверка с 
цел контрол и затвърдяване на знанията. При проверката се използва пластмасови-
ят модел за фазите на митотичния цикъл и табло „Митотичен цикъл“.

a) б) в) г)

1.

2.

3.

4. 

5.

6.

7.
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ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА I ГРУПА

Отбележете с Х верните твърдения и отговори.

1. Митозата е:
а) примитивен начин за клетъчно делене
б) сложно делене, при което генетичният материал се разпределя точно и е една-

къв в двете дъщерни клетки
в) делене, в резултат на което се образуват полови клетки
г) съвкупността от процесите, които подготвят клетката за делене, и самото 

сложно делене
2. Правилната последователност на фазите на митозата е:
а) анафаза – телофаза – профаза – метафаза
б) профаза – анафаза – телофаза –– метафаза
в) профаза –метафаза – анафаза – телофаза
г) метафаза – анафаза – телофаза – профаза
3. Съвкупността от процесите, които подготвят клетката за делене, и са-

мото сложно делене се наричат:
а) амитоза в) интерфаза
б) митоза г) митотичен цикъл
4. За коя от фазите е вярно, че хромозомите се деспирализират и загубват 

очертанията си?
а) профаза в) анафаза
б) метафаза г) телофаза
5. За коя от фазите е вярно, че сестринските хроматиди се разделят?
а) профаза
б) метафаза
в) анафаза
г) телофаза
6. За коя от фазите е вярно, че в двата края на клетката има по един дипло-

иден набор хромозоми?
а) профаза
б) метафаза
в) анафаза
г) телофаза
7. Крайният резултат от митозата е, че от една майчина диплоидна клетка 

се получават:
а) 2 дъщерни хаплоидни клетки, които са генетично различни
б) 2 дъщерни хаплоидни клетки, които са генетично еднакви
в) 2 дъщерни диплоидна клетки, които са генетично различни
г) 2 дъщерни диплоидна клетки, които са генетично еднакви
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ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА II ГРУПА

Отбележете с Х верните твърдения и отговори.

1. Митозата е:
а) клетъчно делене, характерно за прокариотните клетки
б) сложно делене, което включва делене на ядрото и делене на цитоплазмата
в) клетъчно делене, при което генетичният материал не се разделя поравно в 

двете нови клетки
г) съвкупността от процеси, които подготвят клетката за делене
2. Правилната последователност на фазите на митозата е:
а) профаза – телофаза – метафаза – анафаза
б) метафаза – профаза – анафаза – телофаза
в) метафаза – анафаза – телофаза – профаза
г) профаза – метафаза – анафаза – телофаза
3. По време на интерфазата:
а) ДНК се удвоява
б) спира синтезирането на белтъци
в) метаболитните процеси не протичат активно
г) клетката запазва масата си
4. За коя от фазите е вярно, че ядърцето изчезва, оформя се делително вре-

тено и хромозомите стават видими под микроскоп?
а) профаза в) анафаза
б) метафаза г) телофаза
5. За коя от фазите е вярно, че хромозомите се подреждат по екватора на 

клетката?
а) профаза 
б) метафаза
в) анафаза 
г) телофаза
6. За коя от фазите е вярно, че хромозомният набор е 2n, а количеството 

ДНК на всяка хромозома е удвоено?
а) профаза
б) метафаза
в) анафаза
г) телофаза
7. Биологичното значение на митозата е, че: 
а) броят на клетките се запазва, а наследствената програма се удвоява
б) броят на клетките и наследствената програма се запазват
в) броят на клетките се увеличава, а наследствената програма се запазва
г) броят на клетките и наследствената програма се удвояват
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• Мотивация на учениците
Мотивационният компонент се решава чрез актуализация на знанията за мито-

тичен цикъл и информиране на учениците, че без тези знания не биха могли да 
разберат новото учебно знание. 

• Възприемане и осмисляне на новия учебен материал
При преподаването на новото учебно съдържание се актуализират и знания за 

диплоиден и хаплоиден хромозомен набор, както и знания за процеса оплождане. 
Създава се проблемна ситуация – при клетъчното делене митоза се запазва дипло-
идният хромозомен набор, а гаметите трябва да са хаплоидни. Учителят обяснява, 
че има и друг механизъм за клетъчно делене – мейоза, което протича в половите 
жлези и има за резултат развитието на хаплоидни гамети. Чрез разказ учителят 
изяснява същността на I и на II мейотично делене, а учениците наблюдават фиг. 
1. на стр. 94 – 95 в учебника. С помощта на фиг. 2. учителят изяснява същността 
на процеса кросинговър и значението му. Учителят прави на дъската динамична 
схема на кросинговър. Чрез разказ се изяснява получаването на различни ком-
бинации на хомоложните хромозоми. Текстът от рубриката „За любознателните“ 
допълнително може да засили интереса на учениците към изучавания матери-
ал с твърдението, че при мейозата у всеки мъж или жена може да се образуват  
8 988 608 различни сперматозоида или яйцеклетки. Урокът продължава с беседа, в 
хода на която се откриват приликите и разликите между интерфаза и интеркинеза; 
между митоза и мейоза; между I и II мейотично делене. Сравнението между митоза 
и мейоза се подпомага от фиг. 3 на стр. 95. 

• Затвърждаване и обобщение на новите знания и умения
Урокът приключва с попълване на таблица, а при липса на време тя остава за 

домашна работа. 

Критерии за сравнение Митоза Мейоза

1. Брой новополучени 
(дъщерни) клетки

2. Дъщерни клетки (телесни 
/ полови)

3. Хромозомен набор 
на дъщерните клетки 
(диплоиден/хаплоиден)

4. Наследствена 
информация в дъщерните 
клетки (различна/еднаква)



66 67

7. ХИМИЧЕН СЪСТАВ НА КЛЕТКА

Форма на организация – лабораторно занятие 
Методи: разказ, беседа, експеримент 
Компетентности като очаквани резултати от обучението по темата:
• изследва опитно химичния състав на клетката
• доказва опитно наличието на органични съединения в клетката, в хранителни 

продукти и рзтвори
• доказва опитно фактори, които денатурират белтъците

Контекст и дейности за урочната единица: 
 извършва експерименти за доказване на органични съединения в клетката, в 

хранителни продукти и разтвори 
 аргументира приложението на специфични реакции за доказване на органич-

ни съединения в практиката
 формулира хипотези и осъществява наблюдения на опитни постановки
 нанася резултати в таблица
 работи с учебника и учебната тетрадка 
 използва информация от наблюдение на експеримент за анализ на конкретни 

ситуации и избор на решение
 формулира изводи
 използва и работи с електронни ресурси
 формулира кратко обобщение на наученото

Необходими пособия и материали: на всяка маса учениците получават ком-
плект: 

1. спиртна лампа, статив, епруветки, предпазни очила, пипети, лъжички, бехе-
рова чаша, петриеви стъкла, филтърна хартия, молив, пипета, стъклена пръчица;

2. хранителни продукти – воден разтвор на суров яйчен белтък (100 ml вода + 
белтък от едно яйце), мляко, ябълков сок (или друг плодов сок), колбас, сирене, 
бисквита, мляко, орехови ядки, банан (домат, ягоди);

3. комплект реактиви – разтвор на Бенедикт, 10% р-р на оцетна киселина, 10% 
р-р на натриева основа (NaOH), сода бикарбонат (NaHCO3), етанол, 1% разтвор 
на захароза, препарат за измиване на съдове.

План на урока:
1. Доказване наличие на монозахариди чрез теста на Бенедикт.
2. Доказване на мазнини в хранителни продукти (емулсионна проба).
3. Изолиране на ДНК от растителни клетки.
4. Изследване на фактори, които денатурират белтъците.

Ход на лабораторното занятие:
В началото на часа се актуализират знания за органични съединения в клетката. 

Организира се беседа, с която учениците се мотивират относно необходимостта от 
усвояването на умения за доказване наличието на органични съединения и техните 
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функции в клетката чрез стандартни реакции. Дискутира се приложението на опит-
ните постановки в практиката. Учителят дава указания за хода на лабораторното 
занятие и указания за безопасна работа.

Пристъпва се към изпълнение на задачите от учебника. Учениците работят в 
екипи по трима или четирима според наличните работни места в класната стая 
или лаборатория. Възможно е да се дадат указания всяка от четирите задачи да се 
изпълни от различен ученик от екипа.

За изпълнението на задача 1 от учебника е необходимо да се използва разтвор 
на Бенедикт, който трябва да се приготви предварително по следния алгоритъм: в 
50 ml дестилирана вода се разтварят 17,3 g натриев цитрат и 10 g безводен натриев 
карбонат (Na2CO3). Към разтвора се прибавя 1,73 g меден сулфат (CuSO4), раз-
творен в 10 ml вода. Обемът на разтвора се допълва до 100 ml. Получава се раз-
твор със светлосин цвят, тъй като съдържа медни йони. Учителят изяснява практи-
ческото приложение на този метод в медицината, а именно че тестът на Бенедикт 
може да се използва за установяване наличие на глюкоза в урината. Дискутира с 
учениците правилата за безопасност при работа със спиртна лампа. Анализира се 
оцветяването в представения в учебника еталон на разтворите при отсъствие на 
глюкоза и различно процентно съдържание на глюкоза в разтвора. След като се 
изпълни опитът, учениците попълват резултатите в таблиците си в учебните те-
традки и дискутират получените резултати.

При изпълнението на задача 2 е добре да се обърне внимание на това, че мазни-
ните са неразтворими във вода, но се разтварят добре в алкохол. След осъществя-
ване на експеримента се отчитат резултатите и се формулират изводи. Възможно 
е да се изследват и други продукти.

Задача 3 изисква експериментално изолиране на ДНК от растителни клетки. За 
целта могат да се използват банан, домат или ягоди. За извличането на ДНК от 
растителните клетки се използва препарат за измиване на съдове. Дискутира се: 
каква е неговата функция при екстракцията на ДНК от клетките и върху коя от 
структурите на клетката въздейства.

Със задача 4 се усвояват умения за доказване на различни денатуриращи факто-
ри, които могат да бъдат опасни за организма и да причинят смъртта на клетките. 
При нагряване на белтъците над 60°С те се денатурират („пресичат се“), изгубват 
„жизнените“ си свойства. При денатурация разтворът на яйчния белтък се уплът-
нява и се появяват „парцалчета“ в разтвора. След като учениците приключат с 
изпълнението на задача 4, попълват резултатите си в учебната тетрадка, като про-
веряват формулираната от тях хипотеза с получените резултати. Организира се 
дискусия и се формулират изводи от експеримента.

Учителят обобщава и оценява практическата работа на учениците.

Контрол – текущо оценяване: проверка и оценка на практически умения.
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9. ВИРУСИ И БОЛЕСТИ

Вид на урока – семинар

Компетентности като очаквани резултати от обучението:
• изброява вирусни заболявания и ги описва по алгоритъм (причинител на ви-

русната инфекция – начини на заразяване – симптоми – превенция)
• дискутира проблеми, свързани с вирусните заболявания и необходимостта от 

профилактика
• аргументира необходимостта от профилактика на вирусните заболявания

Контекст и дейности:
 анализира и оценява информация, свързана с начините на разпространение на 

вирусните заболявания и необходимостта от профилактика
 обработва учебна информация и нанася резултати в таблица
 участва в дискусия, като сравнява биологични и компютърни вируси
 участва в дискусия относно митове и факти за заразяване с вируса HIV
 доказва необходимостта от профилактика на вирусните заболявания
 работи с учебника и учебната тетрадка 
 изготвя постер/презентация за вирусни заболявания по зададен алгоритъм
 работи в екип
 използва и работи с електронни ресурси 

Умения: работа с текст; умения за извличане на съществена информация от 
учебник, научнопопулярна литература и интернет източници; умения за диалогич-
но общуване и презентиране на информация

План на семинара:
1. Възпроизвеждане на вирусите в организма на човека.
2. Болести, причинени от вируси.
3. Профилактика на вирусните инфекции.

Методи: беседа, самостоятелна работа с научнопопулярна литература и елек-
тронни ресурси, дискусия

Съпътстващи прийоми: представяне на мултимедийни презентации и посте-
ри, работа с учебника и учебната тетрадка (работен лист)

Ход на урока: 
Семинарният урок изисква предварителна подготовка. Затова една-две седмица пре-

ди урока учителят трябва да представи плана на семинара, както и да посочи подходя-
щи източници на информация по темата. В хода на подготовката за урока учениците 
се разпределят в работни екипи. Всеки екип прави проучване върху избрана вирусна 
инфекция, за която подготвя презентация или постер. В съдържанието на презента-
цията/постера трябва да са включени: причинител на вирусната инфекция – начини 
на заразяване – симптоми – превенция. В началото на часа всеки екип представя пре-
зентацията си. Въз основа на получената информация учениците попълват таблица 1. 
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Учителят предварително задава критерии, на които да отговарят презентациите. При 
наличие на достатъчно време може да се организира формиращо оценяване на презен-
тациите и представяне на екипите по зададени критерии.

Примерен модел за описание на вирусно заболяване (постер)

Задача 3 изисква да се сравнят и дискутират приликите 
между компютърните и биологичните вируси по дадени 
критерии. Учениците проучват информация от учебника, 
след което участват във фронтална дискусия.

В задача 4 се дискутират някои факти и митове, свърза-
ни със СПИН и човешкия имунодефицитен вирус – HIV. 
На учениците е предоставена информация за най-честите 
заблуди и факти, свързани със СПИН, които те трябва да 
дискутират в клас.

Със задача 5 се усвояват умения за анализ на научни 
становища и аргументиране на личностна позиция по въ-
проси, свързани с вирусите и тяхното въздействие върху 
живота на Земята.

В задача 6 подобно на задача 3, са интегрирани интердисциплинарни връзки 
между биология и технологии и архитектура. Чрез нея се усвояват умения за ана-
лиз и трансформиране на признаци на биологични обекти (бактериофаги) върху 
архитектурни обекти. 

Допълнителна информация за учителя
Науката, която прилага методи и системи, открити в природата, при изучаването и 
проектирането на инженерни системи и модерни технологии, се нарича бионика. Терминът 
„бионика“ произлиза от гр. биос – живот, и -оникс – изследване. За родоначалник на 
биониката се приема Леонардо да Винчи, който създавал чертежи и схеми на летателни 
апарати по аналог на структурата на крилата при птиците.
В тази интегративна наука се използват различни подходи и методи за решаване на 
технически проблеми. При единия метод (бионика на аналогията) съществуващият 
проблем се формулира, а след това се търсят аналогии в природата, тези аналогии се 
анализират и с получените знания от природата се търси решение на проблема. По 
другия метод (абстрактна бионика) се правят изследвания на биологичните системи и се 
описват основните принципи на работа. 
Примери за бионични резултати в инженерството са корпуси на кораби, имитиращи 
формата и структурата на кожата на делфините, както и сонар, радар и медицински 
ултразвуков уред, имитиращи ехолокацията при прилепите. 

Оценка на работата на учениците – текущо оценяване (индивидуално и/или гру-
пово): проверка и оценка на умения за изработване и представяне на постер, пре-
зентация, колаж и др.
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7. ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ  
НА ВХОДНОТО И ИЗХОДНОТО РАВНИЩЕ  
НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА ЗА 9. КЛАС

ВХОДЯЩ ТЕСТ

Този тест е диагностичен и няма за цел да оцени знанията на учениците, а да 
установи готовността им за обучение по биология в 9 клас.

1. Коя е най-малката структурна и функционална единица на многокле-
тъчните организми?

а) атом б) молекула в) клетка г) тъкан
2. По какво си приличат всички организми?

3. Подчертайте органичните вещества, които влизат в състава на клетки-
те: вода, въглехидрати, белтъци, минерални соли, мазнини, нуклеинови киселини.

4. Попълнете таблицата, като използвате предложените думи. Запишете 
ги чрез главни букви, чрез малки букви и чрез цифри на съответните места.

А) захар; Б) сланина; В) мляко; Г) хляб; 
Д) яйца; Е) плодове; Ж) слънчогледови семки;
а) глюкоза;  б) глицерол;  в) аминокиселини;  г) мастни киселини
1) бърз източник на енергия; 2) най-богат източник на енергия;
3) градивен материал за организма

Признаци за сравнение въглехидрати белтъци мазнини

1. Хранителни продукти, 
в които се съдържат в по-
големи количества

2. Вещества, до които се 
разграждат при химично 
храносмилане

3. Значение за органи-
змите
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5. Отговорете на въпросите.
а) Как се нарича молекулата, която съхранява наследствената информация? – …
б) В коя клетъчна структура се намира тя? – …………………………………………
в) Колко на брой са хромозомите в телесните клетки на човека? – ……….............
г) Колко на брой са хромозомите в половите клетки на човека? – ………..............

6. Означете задължителните структури, които изграждат еукариотните 
клетки.

1. ……………………………………………….
2. ……………………………………………….
3. ……………………………………………….

7. Отговорете с ДА или НЕ.
а) Органелите са структури в клетката с определено устройство и функция – …..
б) Органели има само в прокариотните клетки – …..
в) Хлоропласти съдържат само растителните клетки – …..
г) Клетъчните белтъци се изграждат в митохондриите – …..
8. Подредете изброените структури на многоклетъчните организми в ред, 

който отразява тяхното усложняване – система, клетка, орган, тъкан.
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9. Подчертайте болестите, които се причиняват от вируси: СПИН, тубер-
кулоза, апендицит, инфаркт, грип, бяс, заушка, рубеола, хипертония, три-
хинелоза.

10. Подчертайте по една от предложените думи, за да направите твърде-
нията верни.

а) Прокариотните клетки са по-големи/по-малки от еукариотните клетки.
б) Просто устроени са прокариотните клетки/еукариотните клетки. 
в) Ядреното вещество е разположено сред цитоплазмата на прокариотните 

клетки/на еукариотните клетки.
г) Бактериите са прокариотни организми/еукариотни организми.
11. Запишете основните жизнени процеси.

12. Към кой от основните жизнени процеси се причислява фотосинтезата?

13. Защо животът на Земята е невъзможен без процеса фотосинтеза?
a) _________________________________________________________________
б) ___________________________________________________________________
14. Подчертайте по различен начин изброените организми.
– с една права черта – организмите със самостойно храненето
– с вълнообразна черта – организмите с паразитно хранене
– с две прави черти – организмите със сапрофитно хранене
бор, кучешка тения, гнилостни бактерии, печурка, зеле, туберкулозен бацил, 

роза
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ПРИМЕРЕН ИЗХОДЯЩ ТЕСТ 

1. Атомите на кои химични елементи са около 99% от атомите на органи-
змите?

а) С, Н, S, P, Cl, Cu
б) F, Mg, O, Fe, Na, K
в) O, C, H, N, S, P
г) Ca, Si, C, O, N, Zn
2. Подчертайте полизахаридите с резервна функция: глюкоза, рибоза, за-

хароза, гликоген, лактоза, фруктоза, скорбяла, целулоза, хитин, дезоксири-
боза.

3. Запишете как се наричат мономерите на следните биополимери:
а) полизахариди – ……………………………………….
б) белтъчни молекули – ……………………………………….
в) нуклеинови киселини – ……………………………………….
4. Коя структура на белтъците се определя от броя на аминокиселините, 

вида и последователността на свързването им?
а) първична  б) вторична  в) третична  г) четвъртична
5. Запишете кои са компонентите на нуклеотидите.
a) _________________________________________________________________
б) ___________________________________________________________________
в) ____________________________________________________________________

Ф

Ф

аденин

Ф

Ф тимин

Ф цитозин

Ф урацил

пентоза рибоза дезоксирибоза

гуанин

CH2OH

H

OH

H

OH

H

OH

H

O CH2OH

H

OH

H

H

H

OH

H

O

O

O

P

O-

O-

6. Схематично представената нуклеинова киселина е:
а) рРНК  б) иРНК  в) тРНК  г) ДНК
7. Коя от следните функции изпълнява молекулата, 

представена на горната фигура?
а) пренася аминокиселини от цитозола до рибозомите
б) преписва генетичната информация от ДНК
в) пренася генетична информация до рибозомите
г) участва в състава на рибозомите
8. Кои от надмолекулните комплекси НЕ съдържат нуклеинова киселина?
а) рибозомите б) вирусите
в) хромозомите г) клетъчните мембрани
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9. Бактериите се размножават чрез:
а) митоза б) мейоза в) просто делене г) спорообразуване
10. Оградете буквите пред структурите, които се съдържат във всички 

еукариотни клетки.
а) клетъчна мембрана   е) нуклеоид
б) клетъчна стена    ж) мезозома
в) мембранни органели   з) рибозоми
г) пластиди     и) ядро
д) цитоплазма    к) плазмиди
11. Клетъчната мембрана:
а) е изградена от фосфолипиди и въглехидрати
б) е изградена от фосфолипиди и два слоя белтъци
в) има свойството избирателна пропускливост
г) участва в синтезирането на белтъци
12. Преносът на големи молекули и частици през клетъчната мембрана се 

нарича:
а) дифузия б) осмоза в) цитоза г) активен транспорт
13. Подчертайте по една от предложените думи, за да направите твърде-

нията верни.
а) Вътреклетъчното смилане на хранителни вещества се осъществява чрез лизо-

зомите/рибозомите.
б) Синтезирането на АТФ, при което източник на енергия е светлината, се из-

вършва в хлоропластите/митохондриите.
в) Ендоплазмената мрежа е едномембранен/двумембранен органел.
г) Вакуолите са големи постоянни структури в растителните/в животински-

те клетки.
14. Съвкупността от биохимични реакции, които осигуряват обмяната на 

вещества и енергия в организма (вътрешна обмяна), се нарича:
а) катаболизъм  б) анаболизъм
в) метаболизъм  г) метаболитен път
15. Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ТРИ твърдения, които характеризират хете-

ротрофните организми.
а) изграждат органичните си вещества от неорганични вещества
б) изграждат органичните си вещества от приети с храната неорганични и орга-

нични вещества
в) за изграждане на въглеродния скелет на органичните съединения използват 

въглерода от атмосферния СО2

г) за изграждане на въглеродния скелет на органичните съединения използват 
въглерод от приетите с храната органични вещества

д) използват енергия, получена от вътрешни за организма източници
е) използват енергия, получена от външни за организма източници
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16. Запишете в коя клетъчна структура се извършват следните процеси:
а) гликолиза – …………………………………………….…………………………
б) цикъл на Кребс – …………………………………………………………………
в) окислително фосфорилиране – ………………………………………………….
г) светлинна фаза на фотосинтезата – ………………………………………………
д) тъмнинна фаза на фотосинтезата – ………………………………………………
17. Назовете генетичните процеси, при които се осъществява:
а) удвояване на ДНК – ………………………………………
б) преписване на наследствената информация – ……………………………………
в) превеждане на наследствената информация – ……………..……………………
18. Кодонът е последователност от три нуклеотида в молекулата на:
а) иРНК  б) тРНК  в) рРНК
19. Деляща се телесна клетка има 56 хромозоми. Запишете:
а) Колко хромозоми ще имат дъщерните клетки …........................ 
б) В резултат на кой вид делене ще се получат …………………..
20. Кое от твърденията е вярно?
а) Всички специализирани клетки загубват способността си да се делят.
б) Жизненият и митотичният цикъл може да съвпадат. 
в) При необходимост всички специализирани клетки могат да възстановят спо-

собността си да се делят.
г) Жизненият цикъл включва подготовката на клетката за делене и самото слож-

но делене.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА УЧИТЕЛЯ

Химични елементи, които изграждат живата материя
Oсновни групи 

химични елементи Функции

Биогенни
елементи
(~100%)

O, C, H, N 
(~96%)
P, S (~4%)

Изграждат органични молекули
P – компонент на костите и зъбите; участва в структурата на 
АТФ; компонент на нуклеиновите киселини
S – компонент на някои белтъци и витамини

М а к р о -
елементи
(~0,1%)

Na, K, Mg, 
Ca, Mn, Fe, 
Co, Ni, Cu, 
Zn, Cl, J

Na – контролира осмотичното налягане в клетките; участва 
в предаването на нервните импулси
K – необходим за мускулните съкращения; участва в 
предаването на нервните импулси
Mg – подпомага свързването на рибозомите; участва в 
редица ензимни реакции; компонент на хлорофила
Ca – основен компонент на костите и зъбите; участва в 
мускулните съкращения; участва в кръвосъсирването
Fe – в структурата на хемоглобина – пренася О2; участва в 
окислително-редукционни процеси в дихателните вериги
Cl – поддържа киселинността в стомаха

М и к р о -
елементи 
(~0,001%)

Se, F, Mo, 
Si и др.

Мо – коензим, регулиращ азотния, серния и въглеродния 
метаболизъм (коензимът е небелтъчната част на ензима)
Se – коензим на антиоксидантни ензими, има значение за 
нормалното функциониране на щитовидната жлеза

Сравнение между ДНК и РНК

Показатели за 
сравнение ДНК РНК

Мономерна 
единица – 
нуклеотид

Дезоксирибонуклеотид Рибонуклеотид

Пентоза Дезоксирибоза Рибоза

Азотни бази Аденин (А), гуанин (Г),  
цитозин (Ц), тимин (Т)

Аденин (А), гуанин (Г),
цитозин (Ц), урацил (У)

Структура Двуверижна Едноверижна

Локализация Ядро, митохондрии, 
хлоропласти

Ядро, митохондрии, хлоропласти, 
цитоплазма

Функция Съхранява наследствената 
информация

Реализира наследствената инфор-
мация: рРНК – в структурата на 
рибозомите  
иРНК – носи информация за опре-
делен белтък
тРНК – свързва аминокиселини и 
ги транспортира до рибозомите 
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Рибозомите са изградени от малка и голяма субединица, в чийто състав влизат 
няколко вида рРНК и белтъци. Химичният състав и устройството на рибозомите са 
принципно еднакви в прокариотните и еукариотните клетки. В еукариотните клет-
ки молекулите на рРНК са по-големи, свързаните с тях белтъци са повече и самите 
рибозоми са с по-големи размери. Част от рибозомите са разположени в цитозола 
в свободно състояние. Други са разположени на определени места върху външната 
повърхност на зърнестата ЕПМ. Рибозоми има и в хлоропластите и в митохондриите, 
където се извършва синтез на белтъци, специфични за тях.

Рибозоми

Голяма субединица

Голяма субединица

Малка субединица

Малка субединица

Прокариотни рибозоми

Еукариотни рибозоми

40S

60S

30S

50S
Прокариотни рибозоми

Еукариотни рибозоми

Сравнителна характеристика на прокариотна и еукариотна клетка

Показатели за
сравнение Прокариоти Еукариоти

Размери ~1–10 µm ~10–100 µm 
Тип на гене-
тичния апарат

Ядрена област – нуклео-
ид, няма същинско ядро Същинско ядро с двойна мембрана

ДНК Пръстеновидна, липсват 
хистонови белтъци

Линейни молекули (хромозоми), ДНК е 
свързана с хистонови белтъци – хроматин

Синтез на РНК 
и белтъци В цитоплазмата РНК – синтез в ядрото,

белтъци – синтез в цитоплазмата
Рибозоми Големина 50S + 30S Големина 60S + 40S
Структура на 
цито плазмата

Липсват мембранни ор-
ганели

Съдържа едномембранни, двумембранни 
органели и надмолекулни комплекси

Митохондрии Няма Има

Хлоропласти Няма Характерни са за всички клетки в зелени-
те части на растенията

Организация Eдинични клетки и ко-
лонии

Единични клетки, колонии, високооргани-
зирани многоклетъчни организми с тъка-
ни, притежаващи разнообразни функции

Клетъчно де-
лене Просто делене Митоза (делене с делителен апарат)

Мейоза
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1. Биосинтетични процеси. 2. Механична работа при съкращаване на мус-
кулите. 3. Химично активиране. Различни молекули могат да бъдат активирани 
чрез прехвърляне на фосфатна група от АТФ.

Функции на АТФ
Клетките използват отделената енергия от АТФ за клетъчна работа.

АДФ

21 3

Продукт

Субстрати

АТФ

АТФ Ф

Топлина

Актинови нишки

Опашка

АТФ

АТФ

H+ + Фн + АДФH2O + АТФ

Клетка

Макрофаг

4. Активен транспорт през мембраната. 5. Активен транспорт през мембра-
ната. 6. Транспорт в цитоплазмата. Транспортните мехурчета и клетъчните ор-
ганели могат да се придвижват по нишките на цитоскелета посредством свързващи 
белтъци.

7. Движение. Придвижване на едноклетъчни посредством опашка или реснич-
ки. 8. Поглъщане на частици. Актиновите нишки от цитоскелета подпомагат 
промяната в клетъчната форма на макрофагите и улесняват поглъщането на из-
вънклетъчен материал. 9. Топлинна продукция. При хидролизата на АТФ се от-
деля топлина, която може да се използва за поддържане на температурата на даден 
организъм.

Вътре в клетката Вътре в клеткатаВътре в клетката Вътре в клетката

Извън клетката Извън клетката

Na+–K+

помпа

Захароза

Йонна
помпа

Белтък
прено-
сител

АТФ АТФ

Na+

К+

АТФ

Транспортно
мехурче

или органел
Съкратителни

белтъци

Микротръбички

Други
белтъци

Свързващ
белтък

АТФ

4 5 6

7 8 9



проф. д-р Мария Делова Шишиньова, проф. д-р Мариела 
Константинова Оджакова, доц. д-р Анели Методиева Неделчева,  

доц. д-р Ася Емилова Асенова, Ирина Иванова Враджалиева,  
Лиляна Димитрова Банчева

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БИОЛОГИЯ  
И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

9. клас
Втора част за 9. клас при обучение с интензивно  

изучаване на чужд език

Редактор Незабравка Тренева
Графичен дизайн и корица Владимир Минчев
Технически редактор Мариана Веселинова
Предпечатна подготовка Деян Балабанов

Коректор Румяна Стефанова
Българска. Издание първо, 2018 г.
Формат 70×100/16. Печатни коли 5
Издателска къща „Анубис“ ООД

1574 София, ул. „Никола Тесла“ № 5, BSR 2, ет. 4 
тел.: 02/944 35 03, 02/944 16 43

е-mail: ik.anubis@anubis.bg, www.anubis.bg

ISBN 978-619-215-297-0 


