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За да улесни работата на всеки преподавател, избрал 
новия учебник по биология и здравно образование 
за 8.  клас (първа част за 9. клас при обучение с 
интензивно изучаване на чужд език) на ИК „Анубис“, 
издателството ще му предостави безплатно работните 

листове по предмета.
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1. ПРЕДСТАВЯНЕ И КОНЦЕПЦИЯ  
НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ ПО БИОЛОГИЯ  
И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 8. КЛАС

Уважаеми учители,
Учебният комплект по „Биология и здравно образование“ за 8. клас включва 

учебник, електронен вариант на учебника, работни листове и книга за учителя. 
Какви са особеностите на всеки от тях?

Учебник  по биология и здравно образование за 8. клас
Учебникът, като основен източник на информация по предмета е структуриран 

в съответствие с последователността на темите за нови знания в учебната програ-
ма. Той има ясна и логична външна и вътрешна структура. Графично и цветово са 
решени и представени типовете уроци: за нови знания; за практическа дейност на 
учениците; за обобщение; за самоконтрол и самооценяване. Апаратът за ориенти-
ране и текстът на урочните статии са съобразени с възрастовите характеристики 
на осмокласниците. В отделните теми са включени новите понятия и компетент-
ности като очаквани резултати от обучението, залегнали в учебната програма. В 
уроците за нови знания учебното съдържание е изложено в логическа последова-
телност. Осигурен е баланс между текста и богатия илюстративен материал. След 
всеки урок за нови знания са разработени задачи с различна трудност, както и таки-
ва, стимулиращи самостоятелната и групова изследователска работа на учениците 
(рубрика „Въпроси и задачи“). В много от тези уроци присъстват допълнителни 
знания и информация за диференцирано преподаване – рубриката „За да знаете 
повече“. С рубриката „Кратко обобщение“ се развиват уменията на учениците да 
систематизират и обобщават знанията си. Дейностите в уроците за практически 
дейности са разнообразни. Създават условия за насърчаване и улесняване на са-
мостоятелното търсене на информация от различни източници и самостоятелно 
учене, критично мислене и творческа дейност, като се подпомагат учениците с раз-
личен стил на учене. В уроците 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 междупредметни и ветрешно-
предметни връзки, осигуряват възможност съдържанието да се надгражда според 
преценката на учителя или на учениците.

Включените в тематичните самопроверки тестови задачи развиват уменията за 
самооценка на учениците и могат да се използват по преценка на учителя  за различ-
ни ученици. В края на учебника е реализирана още една възможност за диференци-
рано преподаване с приложената Библиотека. В нея се предлага още информация за 
учениците с повишен интерес към предмета. Речникът на новите понятия съдържа 
дефинициите на понятията, които присъстват в учебната програма. 

Една от основните цели при създаването на учебника бе да осигурим възмож-
ности за лесна и бърза ориентация при изучаване, преподаване и оценяване, и на 
ученици, и на учители.
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Електронен вариант на учебника 
Съдържа различни допълнителни продукти – мултимедийни презентации, гале-

рии с изображения, интернет линкове, анимации, интерактивни задачи с разнообра-
зен илюстративен материал – видеа, фотоснимки, схеми и таблици. Богатият набор 
от ресурси за избор от страна на преподавателя за конкретна учебна среда, ще го 
улеснят и подпомогнат да реализира очакваните резултати с неговите ученици.

Работни листове по биология и здравно образование за 8. клас
За да улесним усвояването на знанията и формирането на уменията на ученици-

те, ние разработихме работни листове към учебника за 8 клас. Те следват учебното 
съдържание в учебника и включват всичките теми.

Всяка тема е представена с работен план и различен брой интересни задачи, 
отнесени към съответните точки на урока (респективно на работния план). Така 
конструирани работните листове ще разнообразят дейностите в часа, ще подпо-
могнат формирането на компетентностите на учениците според стила на учене.

Задачите могат да се изпълняват в часа, за домашна работа, за контрол и оценка 
или за самоподготовката на учениците вкъщи.

При използването на работните листове отпада необходимостта от използване 
на друга тетрадка за работа в клас. Перфорацията на всеки работен лист позволява 
да се отдели от книжното тяло и да се приложи в портфолиото на ученика. Така 
лесно ще се проследи усвояването на знанията и развитието на уменията по пред-
мета през цялата учебна година.

Книга за учителя по биология и опазване на околната среда за 8. клас 
Книгата на учителя е в четири части и цели да подпомогне всекидневна Ви ра-

бота. В първата част е включено кратко представяне на концепцията на учебния 
комплект по предмета. Във втора част е представени примерно годишното разпре-
деление 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 ние акцентираме 
на контекста и ученическите дейности.  Мотивирано и с много отговорност из-
ползвахме преподавателския си опит, за да постигнем балансираност между учебна 
програма и реални условия на работа в училище. В разпределението вие ще намери-
те подробно описани дейности на ученика и препратки за работа с илюстративния 
материал, текста и задачите от учебника, както и с други източници.

Годишното разпределение е разработено, като са спазени точно изискванията на 
МОН. В него са разгледани по срокове и седмици, основните тематични единици, 
според учебната програма. Представени са компетентностите като очаквани резулта-
ти от учениците в края на обучението по съответната тема. Изведени са основните 
понятия, които ще формират учениците. Предложени са и различни варианти за кон-
трол и оценяване на учениците. Насоките за подходи и реализация на учебния процес 
не предопределят и не задължават учителя стриктно да спазва предложената техноло-
гия на обучение. Те само го информират за възможностите за избор от негова страна. 

Включваме и няколко примерни тематични разработки.
Приложението в книгата на учителя предоставя изпитни материали, които 

служат за установява на входното и изходното ниво на учениците, както и два 
интересни и важни теста за диагностициране на здравословния начин на живот и 
нивото на стрес на учениците. Авторите
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Училище .........................................                Град........................................................
Утвърждавам:........................................

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

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 8. КЛАС

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА
ПРЕЗ УЧЕБНАТА .................../.................ГОДИНА

Уроци за нови знания НЗ 32 часа

Уроци за преговор и обобщение ПО 5 часа 

Практически дейности ПД 7 часа

За семинари С 3 часа

Уроци за контрол и оценка КО 5 часа

Годишен хорариум: 54 часа

Срочен 
 І срок:     1/2 часа
 ІІ срок:    2/1 часа
 Резерв:    2 часа

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

2. ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
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единица У
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а 
за Компетентности като очаквани 

резултати  
от обучението

Нови 
понятия

Контекст и дейности  
за всяка урочна единица

Методи и 
форми на 

оценяване по 
теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

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

1/2 2/1 Ученикът:

1 I
II

I
I

1. Биоразно-
образието 
на Земята 
и мястото 
на човека в 
организ-
мовия свят

ПО • припомня и затвърждава наученото в 
основна степен (начален и прогимназиален 
етап)
• назовава в йерархичен ред основните 
таксономични категории в петцарствената 
система за групиране на организмите
• назовава основните царства в 
организмовия свят и илюстрира с примери.
• определя в еволюционен аспект мястото 
на човека в клас Бозайници
• назовава в йерархична последователност 
таксоните, в които е класифициран човекът 
• изброява признаци, доказващи 
принадлежността на Хомо сапиенс към клас 
Бозайници
• характеризира човека като биосоциално 
същество

Понятия за 
преговор:
клетка, 
основни 
жизнени 
процеси, 
хранене 
(само-
стойно и 
несамо-
стойно)

– участва в беседа за критериите, по които са 
групрани организмите в петте тцарства
– привежда примери за изучени организми към 
всяко царство
– сравнява групи организми по зададени критерии
– доказва принадлежността на човека към 
съответните систематични групи 
– сравнява човека с бозайниците и привежда 
аргументи за биологичната и социалната му  
същност
– работи с учебника и учебната тетрадка
– използва и работи с електронни ресурси

2

3 III II Проверка 
на входното 
равнище

КО • използва знания и умения за решаване на 
задачи, като прилага наученото в основна 
степен

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

оценка на 
тест/писмено 
изпитване
Диагностично 
оценяване

І. Структурна 
организация 
на човешкия 
организъм

4 IV II 2. Равнища  на 
организация 
на човешкия 
организъм. 
Клетка. 
 

НЗ • дефинира равнищата на организация на 
човешкия организъм
• сравнява равнищата на организация 
на човешкия организъм и организма на 
многоклетъчните растения и животни
• описва устройството на човешка клетка
• назовава клетъчни органели
• сравнява устройството на клетките в 
човешкото тяло с животински и растителни 
клетки
• затвърждава знанията си за сходството в 
строежа на еукариотните клетки

– участва в беседа 
– назовава равнищата на организация на човешкия 
организъм и системите от органи 
– разпознава по схема човешките органи 
– усвоява умения за извличане на информация от 
фигури и модели
– работи с модели и макети 
– моделира клетка с различни материали 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси 

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
(формативна, 
мотивационна 
оценка)
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теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

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

1/2 2/1 Ученикът:
5 V III ТЪКАНИ

3. Епителна и 
съедини-
телна тъкан

НЗ • изброява различни видове епителна и 
съединителна тъкан
• описва различни видове епителна и 
съединителна тъкан на структурна и 
функционална основа
• означава (върху схема, изображение, 
модел) различни видове епителна и 
съединителна тъкан

– участва в беседа 
– характеризира по съществени признаци епителна 
и съединителна тъкан
– назовава видовете епителната и съединителната 
тъкан
– разпознава по съществени признаци видовете 
епителната и съединителната тъкан
– сравнява епителна и съединителна тъкън по 
устройство и функция
– доказва или отхвърля принадлежността на 
описана с думи или представена на схематична 
рисунка тъкан към епителна или съединителна 
тъкан
– работи с модели, макети и снимки на тъкани 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване:
(информа-
тивна, 
мотивационна 
оценка)

6 VI III 4. 
Мускулна и 
нервна тъкан

НЗ • изброява различни видове мускулна 
тъкан
• описва различни видове мускулна тъкан 
на структурна и функционална основа
• означава (върху схема, изображение, 
модел) различни видове мускулна тъкан 
мускулна тъкан 
• описва и означава частите на нервната 
клетка

– участва в беседа 
– характеризира по съществени признаци мускулна 
и нервна тъкан
– назовава видовете мускулна тъкан
– разпознава нервна тъкан и видовете мускулна 
тъкан
– сравнява видовете мускулна тъкан по зададени 
критерии
– доказва или отхвърля принадлежността 
на описана с думи или представена на 
схематична рисунка мускулна тъкан към гладка, 
напречнонабраздена или сърцева 
– изобразява схематично клетки от различни видове 
тъкани
– работи с модели, макети и снимки на тъкани 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване:
(информа-
тивна, 
мотивационна 
оценка) 

7 VII IV 5. Микро-
скопско 
наблюде-
ние на 
човешки 
клетки и 
тъкани

ПД
(ЛУ)

• разпознава човешки клетки и тъкани 
при наблюдение на готови микроскопски 
препарати, снимков материял и електронни 
ресурси

– работи с микроскоп 
– наблюдава готови микроскопски препарати и 
снимков материал на човешки клетки и тъкани
– работи в екип 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка;
проверка и 
оценка на 
практически 
умения
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№
 н

а 
 

уч
еб

ни
я 

ча
с

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а Тема  

на урочната  
единица У

ро
чн

а 
ед

ин
иц

а 
за Компетентности като очаквани 

резултати  
от обучението

Нови 
понятия

Контекст и дейности  
за всяка урочна единица

Методи и 
форми на 

оценяване по 
теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

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

1/2 2/1 Ученикът:
5 V III ТЪКАНИ

3. Епителна и 
съедини-
телна тъкан

НЗ • изброява различни видове епителна и 
съединителна тъкан
• описва различни видове епителна и 
съединителна тъкан на структурна и 
функционална основа
• означава (върху схема, изображение, 
модел) различни видове епителна и 
съединителна тъкан

– участва в беседа 
– характеризира по съществени признаци епителна 
и съединителна тъкан
– назовава видовете епителната и съединителната 
тъкан
– разпознава по съществени признаци видовете 
епителната и съединителната тъкан
– сравнява епителна и съединителна тъкън по 
устройство и функция
– доказва или отхвърля принадлежността на 
описана с думи или представена на схематична 
рисунка тъкан към епителна или съединителна 
тъкан
– работи с модели, макети и снимки на тъкани 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване:
(информа-
тивна, 
мотивационна 
оценка)

6 VI III 4. 
Мускулна и 
нервна тъкан

НЗ • изброява различни видове мускулна 
тъкан
• описва различни видове мускулна тъкан 
на структурна и функционална основа
• означава (върху схема, изображение, 
модел) различни видове мускулна тъкан 
мускулна тъкан 
• описва и означава частите на нервната 
клетка

– участва в беседа 
– характеризира по съществени признаци мускулна 
и нервна тъкан
– назовава видовете мускулна тъкан
– разпознава нервна тъкан и видовете мускулна 
тъкан
– сравнява видовете мускулна тъкан по зададени 
критерии
– доказва или отхвърля принадлежността 
на описана с думи или представена на 
схематична рисунка мускулна тъкан към гладка, 
напречнонабраздена или сърцева 
– изобразява схематично клетки от различни видове 
тъкани
– работи с модели, макети и снимки на тъкани 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване:
(информа-
тивна, 
мотивационна 
оценка) 

7 VII IV 5. Микро-
скопско 
наблюде-
ние на 
човешки 
клетки и 
тъкани

ПД
(ЛУ)

• разпознава човешки клетки и тъкани 
при наблюдение на готови микроскопски 
препарати, снимков материял и електронни 
ресурси

– работи с микроскоп 
– наблюдава готови микроскопски препарати и 
снимков материал на човешки клетки и тъкани
– работи в екип 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка;
проверка и 
оценка на 
практически 
умения
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№
 н

а 
 

уч
еб

ни
я 

ча
с

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а Тема  

на урочната  
единица У

ро
чн

а 
ед

ин
иц

а 
за Компетентности като очаквани 

резултати  
от обучението

Нови 
понятия

Контекст и дейности  
за всяка урочна единица

Методи и 
форми на 

оценяване по 
теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

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

1/2 2/1 Ученикът:
ІІ. Обмяна на 
веществата

8 VIII IV 6. Състав на 
храната

НЗ • дефинира процесите, осигуряващи 
обмяната на вещества (хранене, дишане, 
отделяне, кръвообръщение)
• оценява и дискутира значението на 
състава на храната 

– участва в беседа 
– анализира данни от таблици за хранителните 
вещества и витамините 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси 

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка

9 IX V 7. Опитно 
доказване на 
хранителни 
вещества в 
хранителни 
продукти 

ПД
(ЛУ)

• доказва опитно съдържанието на 
въглехидрати, мазнини и белтъци в 
хранителни продукти

– извършва експерименти за доказване на прости 
въглехидрати, скорбяла, белтъци и мазнини в 
хранителни продукти
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
проверка и 
оценка на 
практически 
умения

Храно- 
смилателна 
система

10 X V 8. Устройство 
и функции 
на устната 
кухина и 
стомаха

НЗ • дефинира процесите хранене  
и храносмилане
• изброява органите на храносмилателната 
система 
• разширява знанията си за функциите на 
храносмилателната система
• описва устройството и функциите на 
стомаха и на органите в устната кухина
• означава (върху схема, изображение, 
модел) храносмилателните органи и частите 
на зъба
• сравнява храносмилателната система на 
човека с тази на бозайниците по устройство 
и функции

храносми-
лане

– участва в беседа и актуализира знанията 
си процесите хранене и храносмилане, за 
устройството и функциите на храносмилателните 
органи
– изброява храносмилателните органи и 
храносмилателните жлези
– проследява пътя на хранителните вещества в 
организма чрез табло
– посочва храносмилателни органи на изображение 
или модел
– назовава видовете храносмилане 
– сравнява и изяснява значението на механично и 
химично храносмилане
– сравнява храносмилането в устната кухина и в 
стомаха 
– работи със схеми, модели, макети, - работи с 
учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка

оценка от 
домашна работа

11 XI VI 9. Устройство 
и функции на 
червата 

НЗ • описва устройството на тънкото и 
дебелото черво 
• изяснява функциите на червата, черния 
дроб и панкреаса

– сравнете тънкото и дебелото черво по зададени 
критерии
– обяснява значението на процесите всмукване и 
дефекация 
– работи със схеми, модели, макети - работи с 
учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка
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№
 н

а 
 

уч
еб

ни
я 

ча
с

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а Тема  

на урочната  
единица У

ро
чн

а 
ед

ин
иц

а 
за Компетентности като очаквани 

резултати  
от обучението

Нови 
понятия

Контекст и дейности  
за всяка урочна единица

Методи и 
форми на 

оценяване по 
теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

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

1/2 2/1 Ученикът:
ІІ. Обмяна на 
веществата

8 VIII IV 6. Състав на 
храната

НЗ • дефинира процесите, осигуряващи 
обмяната на вещества (хранене, дишане, 
отделяне, кръвообръщение)
• оценява и дискутира значението на 
състава на храната 

– участва в беседа 
– анализира данни от таблици за хранителните 
вещества и витамините 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси 

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка

9 IX V 7. Опитно 
доказване на 
хранителни 
вещества в 
хранителни 
продукти 

ПД
(ЛУ)

• доказва опитно съдържанието на 
въглехидрати, мазнини и белтъци в 
хранителни продукти

– извършва експерименти за доказване на прости 
въглехидрати, скорбяла, белтъци и мазнини в 
хранителни продукти
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
проверка и 
оценка на 
практически 
умения

Храно- 
смилателна 
система

10 X V 8. Устройство 
и функции 
на устната 
кухина и 
стомаха

НЗ • дефинира процесите хранене  
и храносмилане
• изброява органите на храносмилателната 
система 
• разширява знанията си за функциите на 
храносмилателната система
• описва устройството и функциите на 
стомаха и на органите в устната кухина
• означава (върху схема, изображение, 
модел) храносмилателните органи и частите 
на зъба
• сравнява храносмилателната система на 
човека с тази на бозайниците по устройство 
и функции

храносми-
лане

– участва в беседа и актуализира знанията 
си процесите хранене и храносмилане, за 
устройството и функциите на храносмилателните 
органи
– изброява храносмилателните органи и 
храносмилателните жлези
– проследява пътя на хранителните вещества в 
организма чрез табло
– посочва храносмилателни органи на изображение 
или модел
– назовава видовете храносмилане 
– сравнява и изяснява значението на механично и 
химично храносмилане
– сравнява храносмилането в устната кухина и в 
стомаха 
– работи със схеми, модели, макети, - работи с 
учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка

оценка от 
домашна работа

11 XI VI 9. Устройство 
и функции на 
червата 

НЗ • описва устройството на тънкото и 
дебелото черво 
• изяснява функциите на червата, черния 
дроб и панкреаса

– сравнете тънкото и дебелото черво по зададени 
критерии
– обяснява значението на процесите всмукване и 
дефекация 
– работи със схеми, модели, макети - работи с 
учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка
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№
 н

а 
 

уч
еб

ни
я 

ча
с

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а Тема  

на урочната  
единица У

ро
чн

а 
ед

ин
иц

а 
за Компетентности като очаквани 

резултати  
от обучението

Нови 
понятия

Контекст и дейности  
за всяка урочна единица

Методи и 
форми на 

оценяване по 
теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

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

1/2 2/1 Ученикът:
12 XII VI 10. Здравни 

познания и 
хигиена на 
храносми-
лателната 
система

НЗ • изброява фактори, които 
увреждат и фактори, които укрепват 
храносмилателната система;
вредни хранителни навици
• изброява и описва по алгоритъм 
(причини-признаци-превенция) заболявания 
на храносмилателната система
• оценява и дискутира значението на 
състава на храната и режима на хранене за 
нормалното функциониране на организма
• дискутира влиянието на алкохола, 
енергийните напитки, хранителните диети 
и прехранването върху състоянието на 
организма

– търси и представя информация за заболявания на 
храносмилателната система от различни източници
– изразява мнение, обсъжда и дискутира влиянието 
на различни фактори върху храносмилателната 
система
– актуализира знанията си за болести при човека, 
причинени от навлезли с храната бактерии и 
ендопаразитни червеи
– анализира пирамидата на рационално хранене
– съставя здравословно дневно хранително меню
– усъвършенства уменията си за диалогично 
общуване 
– подготвя се самостоятелно или работи в екип, 
изготвяйки постер или презентация, свързани с 
обмяната на веществата и здравословния начин на 
живот
– представя проекта си, усвоявайки умения за 
публична изява
– прави самооценка на начина си на живот, 
като сравнява хигиенните правила и съвети с 
поведението си
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване 
(индивидуално 
и/или групово): 
проверка и 
оценка на 
умения за:
– работа със 
схеми и таблици
– работа в екип
– изработване 
и представяне 
на постер, 
презентация, 
модел

Дихателна 
система

13 XIII VII 11. 
Устройство 
и функции на 
дихателната 
система

НЗ • дефинира процеса дишане
• изброява органите на дихателната 
система 
• описва устройството и функциите на 
дихателните органи
• означава (върху схема, изображение, 
модел) дихателните органи
• сравнява дихателната система на човека 
с тази на бозайниците по устройство и 
функции

– участва в беседа и актуализира знанията си за 
процеса дишане, устройството и функциите на 
дихателните органи
– проследява пътя на О2 до всяка клетка в 
организма и пътя на СО2 при изнасянето му от 
тялото 
– сравнява функциите на въздухоносните пътища и 
белия дроб
– работи със схеми, модели, макети на дихателна 
система
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка
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№
 н

а 
 

уч
еб

ни
я 

ча
с

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а Тема  

на урочната  
единица У

ро
чн

а 
ед

ин
иц

а 
за Компетентности като очаквани 

резултати  
от обучението

Нови 
понятия

Контекст и дейности  
за всяка урочна единица

Методи и 
форми на 

оценяване по 
теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

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

1/2 2/1 Ученикът:
12 XII VI 10. Здравни 

познания и 
хигиена на 
храносми-
лателната 
система

НЗ • изброява фактори, които 
увреждат и фактори, които укрепват 
храносмилателната система;
вредни хранителни навици
• изброява и описва по алгоритъм 
(причини-признаци-превенция) заболявания 
на храносмилателната система
• оценява и дискутира значението на 
състава на храната и режима на хранене за 
нормалното функциониране на организма
• дискутира влиянието на алкохола, 
енергийните напитки, хранителните диети 
и прехранването върху състоянието на 
организма

– търси и представя информация за заболявания на 
храносмилателната система от различни източници
– изразява мнение, обсъжда и дискутира влиянието 
на различни фактори върху храносмилателната 
система
– актуализира знанията си за болести при човека, 
причинени от навлезли с храната бактерии и 
ендопаразитни червеи
– анализира пирамидата на рационално хранене
– съставя здравословно дневно хранително меню
– усъвършенства уменията си за диалогично 
общуване 
– подготвя се самостоятелно или работи в екип, 
изготвяйки постер или презентация, свързани с 
обмяната на веществата и здравословния начин на 
живот
– представя проекта си, усвоявайки умения за 
публична изява
– прави самооценка на начина си на живот, 
като сравнява хигиенните правила и съвети с 
поведението си
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване 
(индивидуално 
и/или групово): 
проверка и 
оценка на 
умения за:
– работа със 
схеми и таблици
– работа в екип
– изработване 
и представяне 
на постер, 
презентация, 
модел

Дихателна 
система

13 XIII VII 11. 
Устройство 
и функции на 
дихателната 
система

НЗ • дефинира процеса дишане
• изброява органите на дихателната 
система 
• описва устройството и функциите на 
дихателните органи
• означава (върху схема, изображение, 
модел) дихателните органи
• сравнява дихателната система на човека 
с тази на бозайниците по устройство и 
функции

– участва в беседа и актуализира знанията си за 
процеса дишане, устройството и функциите на 
дихателните органи
– проследява пътя на О2 до всяка клетка в 
организма и пътя на СО2 при изнасянето му от 
тялото 
– сравнява функциите на въздухоносните пътища и 
белия дроб
– работи със схеми, модели, макети на дихателна 
система
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка
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№
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а Тема  

на урочната  
единица У

ро
чн

а 
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ин
иц

а 
за Компетентности като очаквани 

резултати  
от обучението

Нови 
понятия

Контекст и дейности  
за всяка урочна единица

Методи и 
форми на 

оценяване по 
теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

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

1/2 2/1 Ученикът:
14 XIV VII 12. Дихателни 

движения и 
газова обмяна

НЗ • назовава и описва процесите вдишване и 
издишване
• описва етапите на газовата обмяна

– изяснява мъханизма на дихателните движения
– изяснява жизнена вместимост на белите дробове
– сравнява газовата обмяна в белите дробове и в 
тъканите по зададени критерии
– анализира данни от таблиците и схемите в 
учебника
– работи с модели и макети на дихателна система
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка

15 XV/ VIII 13. Здравни 
познания и 
хигиена на 
дихателната 
система

С • изброява фактори, които увреждат и 
фактори, които укрепват дихателната 
система
• изброява и описва по алгоритъм
(причини-признаци-превенция) 
заболявания на дихателната система
• оценява и дискутира значението 
на състава на въздуха за нормалното 
функциониране на организма
• изяснява влиянието на болестотворните 
микроорганизми върху дихателните органи
• аргументира вредата от тютюнопушенето 
и замърсеността на въздуха за човешкия 
организъм

– търси и представя информация за заболявания на 
дихателната система от различни източници
– участва в беседа и описва наблюдения от 
жизнения си опит 
– изразява мнение, обсъжда и дискутира влиянието 
на различни фактори върху дихателната система
– обосновава отговорите си и прави изводи
– усъвършенства уменията си за диалогично 
общуване 
– подготвя се самостоятелно или работи в екип, 
изготвяйки постер или презентация за опасните 
последици от тютюнопушенето
– представя проекта си, усвоявайки умения за 
публична изява
– прави самооценка на начина си на живот, 
като сравнява хигиенните правила и съвети с 
поведението си
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване 
(индивидуално 
и/или групово): 
проверка и 
оценка на 
умения за:
– работа със 
схеми и таблици
– работа в екип
– изработване 
и представяне 
на постер, 
презентация, 
модел

• 

16 XVI VIII 14. Дихателна 
система – 
оказване на 
долекарска 
помощ  

ПД •  изброява хигиенни правила на 
поведение и аргументира значението им 
за предпазване на дихателните органи от 
заболяване
• усвоява умения за оказване на  
долекарска помощ при проблеми с 
дишането 

– обсъжда и дискутира хигиенни правила на 
поведение, от които зависи състоянието на 
дихателната система 
– усъвършенства уменията си за диалогично 
общуване 
– взема интервюта относно вредата от 
тютюнопушенето
– работи в екип като решава практически задачи
– участва в ролеви игри
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
проверка и 
оценка 
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№
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а Тема  

на урочната  
единица У

ро
чн

а 
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ин
иц

а 
за Компетентности като очаквани 

резултати  
от обучението

Нови 
понятия

Контекст и дейности  
за всяка урочна единица

Методи и 
форми на 

оценяване по 
теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

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

1/2 2/1 Ученикът:
14 XIV VII 12. Дихателни 

движения и 
газова обмяна

НЗ • назовава и описва процесите вдишване и 
издишване
• описва етапите на газовата обмяна

– изяснява мъханизма на дихателните движения
– изяснява жизнена вместимост на белите дробове
– сравнява газовата обмяна в белите дробове и в 
тъканите по зададени критерии
– анализира данни от таблиците и схемите в 
учебника
– работи с модели и макети на дихателна система
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка

15 XV/ VIII 13. Здравни 
познания и 
хигиена на 
дихателната 
система

С • изброява фактори, които увреждат и 
фактори, които укрепват дихателната 
система
• изброява и описва по алгоритъм
(причини-признаци-превенция) 
заболявания на дихателната система
• оценява и дискутира значението 
на състава на въздуха за нормалното 
функциониране на организма
• изяснява влиянието на болестотворните 
микроорганизми върху дихателните органи
• аргументира вредата от тютюнопушенето 
и замърсеността на въздуха за човешкия 
организъм

– търси и представя информация за заболявания на 
дихателната система от различни източници
– участва в беседа и описва наблюдения от 
жизнения си опит 
– изразява мнение, обсъжда и дискутира влиянието 
на различни фактори върху дихателната система
– обосновава отговорите си и прави изводи
– усъвършенства уменията си за диалогично 
общуване 
– подготвя се самостоятелно или работи в екип, 
изготвяйки постер или презентация за опасните 
последици от тютюнопушенето
– представя проекта си, усвоявайки умения за 
публична изява
– прави самооценка на начина си на живот, 
като сравнява хигиенните правила и съвети с 
поведението си
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване 
(индивидуално 
и/или групово): 
проверка и 
оценка на 
умения за:
– работа със 
схеми и таблици
– работа в екип
– изработване 
и представяне 
на постер, 
презентация, 
модел

• 

16 XVI VIII 14. Дихателна 
система – 
оказване на 
долекарска 
помощ  

ПД •  изброява хигиенни правила на 
поведение и аргументира значението им 
за предпазване на дихателните органи от 
заболяване
• усвоява умения за оказване на  
долекарска помощ при проблеми с 
дишането 

– обсъжда и дискутира хигиенни правила на 
поведение, от които зависи състоянието на 
дихателната система 
– усъвършенства уменията си за диалогично 
общуване 
– взема интервюта относно вредата от 
тютюнопушенето
– работи в екип като решава практически задачи
– участва в ролеви игри
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
проверка и 
оценка 
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№
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на урочната  
единица У
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а 
за Компетентности като очаквани 

резултати  
от обучението

Нови 
понятия

Контекст и дейности  
за всяка урочна единица

Методи и 
форми на 

оценяване по 
теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

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

1/2 2/1 Ученикът:
Отделителна 
система

17 XVII IX 15. 
Устройство, 
функции и 
хигиена на 
отдели-
телната 
система

НЗ • дефинира процеса отделяне
• изброява органите на отделителната 
система 
• описва устройството и функциите на 
отделителните органи
• означава (върху схема, изображение, 
модел) отделителните органи
• сравнява отделителната система на 
човека с тази на бозайниците по устройство 
и функции
• изброява и описва по алгоритъм
(причини – признаци – превенция)  
заболявания на отделителната система

– участва в беседа и актуализира знанията си 
процеса отделяне, устройството и функциите на 
отделителните органи
– описва трите етапа на уринообразуването
– обсъжда и дискутира хигиенни правила 
на поведение, предпазващи от болести на 
отделителната система
– работи с модели, макети, снимки на отделителна 
система 
– решава задачи и отговаря на въпроси 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка

Сърдечно- 
съдова 
система

18 XVIII IX 16. Сърце и 
кръвоносни 
съдове

НЗ • дефинира процеса кръвообращение
• изброява органите на сърдечно-съдовата 
система 
• назовава видовете кръвоносни съдове и 
кръвоносните съдове, свързани със сърцето
• описва устройството и функциите на 
сърцето и кръвоносните съдове
• означава (върху схема, изображение, 
модел) частите на сърцето и видовете 
кръвоносни съдове
• доказва значението на сърдечно-съдовата 
система за осъществяване единството на 
организма
• сравнява сърдечно-съдовата система на 
човека с тази на бозайниците по устройство 
и функции

– участва в беседа и актуализира знанията си за 
кръвоносните съдове, сърцето и кръвообращението
– работи с модели и  макети 
– изгражда схематична рисунка на
 сърце
– сравнява трите вида кръвоносни съдове по 
устройство и функция
– изяснява причините за еднопосочното движение 
на кръвта
– проследява по схема пътя на кръвта в големия и в 
малкия кръг на кръвообращение 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси 

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка
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единица У

ро
чн

а 
ед

ин
иц

а 
за Компетентности като очаквани 
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Контекст и дейности  
за всяка урочна единица

Методи и 
форми на 

оценяване по 
теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

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

1/2 2/1 Ученикът:
Отделителна 
система

17 XVII IX 15. 
Устройство, 
функции и 
хигиена на 
отдели-
телната 
система

НЗ • дефинира процеса отделяне
• изброява органите на отделителната 
система 
• описва устройството и функциите на 
отделителните органи
• означава (върху схема, изображение, 
модел) отделителните органи
• сравнява отделителната система на 
човека с тази на бозайниците по устройство 
и функции
• изброява и описва по алгоритъм
(причини – признаци – превенция)  
заболявания на отделителната система

– участва в беседа и актуализира знанията си 
процеса отделяне, устройството и функциите на 
отделителните органи
– описва трите етапа на уринообразуването
– обсъжда и дискутира хигиенни правила 
на поведение, предпазващи от болести на 
отделителната система
– работи с модели, макети, снимки на отделителна 
система 
– решава задачи и отговаря на въпроси 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка

Сърдечно- 
съдова 
система

18 XVIII IX 16. Сърце и 
кръвоносни 
съдове

НЗ • дефинира процеса кръвообращение
• изброява органите на сърдечно-съдовата 
система 
• назовава видовете кръвоносни съдове и 
кръвоносните съдове, свързани със сърцето
• описва устройството и функциите на 
сърцето и кръвоносните съдове
• означава (върху схема, изображение, 
модел) частите на сърцето и видовете 
кръвоносни съдове
• доказва значението на сърдечно-съдовата 
система за осъществяване единството на 
организма
• сравнява сърдечно-съдовата система на 
човека с тази на бозайниците по устройство 
и функции

– участва в беседа и актуализира знанията си за 
кръвоносните съдове, сърцето и кръвообращението
– работи с модели и  макети 
– изгражда схематична рисунка на
 сърце
– сравнява трите вида кръвоносни съдове по 
устройство и функция
– изяснява причините за еднопосочното движение 
на кръвта
– проследява по схема пътя на кръвта в големия и в 
малкия кръг на кръвообращение 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси 

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка
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а Тема  

на урочната  
единица У

ро
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а 
ед

ин
иц

а 
за Компетентности като очаквани 

резултати  
от обучението

Нови 
понятия

Контекст и дейности  
за всяка урочна единица

Методи и 
форми на 

оценяване по 
теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

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

1/2 2/1 Ученикът:
19 XIX X 17. Сърдечна 

дейност
НЗ • изяснява същността на ударния и 

минутния обем, пулса и кръвното налягане
• описва фазите на сърдечния цикъл
• посочва нормалните стойности на 
артериалното налягане и пулса на 
възрастен човек

– участва в беседа 
– извлича информация от схеми и таблици 
– изгражда умения за измерване на пулс и кръвно 
налягане
– прави изчисления относно продължителността 
на работа на предсърдията и камерите, както и за 
количеството кръв, преминаваща през сърцето за 
определено време
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка

20 XIX X 18. Кръв НЗ • назовава съставките на вътрешната течна 
среда на организма
• изяснява взаимовръзката между кръвната 
плазма, тъканната течност и лимфата
• изяснява значението на кръвта като 
преносител на вещества и привежда 
примери
• назовава, описва и означава (върху 
схема, изображение, модел) формените 
елементи на кръвта
• анализира данни за състава на кръвта в 
норма и патология

формени 
елементи на 
кръвта 

– актуализира знанията си за значението на водата 
в човешкото тяло
– участва в беседа 
– извлича информация от схема и таблици в 
учебника
– сравнява състава на кръвната плазма, тъканната 
течност и лимфата
– разпознава и означава на схематична рисунка или 
микроскопска снимка видовете кръвни клетки
– сравнява кръвните клетки по зададени критерии
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка

21 XX XI 19. Кръвни 
групи. 
Имунитет  

НЗ • дефинира понятията кръвни групи, 
имунитет и ваксини
• назовава кръвните групи на човека
• назовава специализираните клетки и 
лимфоидните органи на имунната система
• определя значението на имунитета
• назовава видовете имунитет според 
различни критерии и илюстрира с примери
• описва функцията на лимфоидните органи
• назовава инфекциозните заболявания, 
срещу които населението на РБългария 
се имунизира задължително • дискутира 
значението на ваксините, ваксинациите и 
имунизациите като средство за превенция 
на здравето

кръвни 
групи

имунитет

ваксини 

– участва в беседа 
– усъвършенства уменията си за извличане на 
информация от схеми и таблици в учебника
– сравнява принципа на действие на макрофагите, 
Т-лимфоцитите и В-лимфоцитите
– обяснява необходимостта от спазване на схемата 
за възможни кръвопреливания 
– изразява мнение, обсъжда и дискутира 
значението на ваксините 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка
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на урочната  
единица У

ро
чн

а 
ед

ин
иц

а 
за Компетентности като очаквани 

резултати  
от обучението

Нови 
понятия

Контекст и дейности  
за всяка урочна единица

Методи и 
форми на 

оценяване по 
теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

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

1/2 2/1 Ученикът:
19 XIX X 17. Сърдечна 

дейност
НЗ • изяснява същността на ударния и 

минутния обем, пулса и кръвното налягане
• описва фазите на сърдечния цикъл
• посочва нормалните стойности на 
артериалното налягане и пулса на 
възрастен човек

– участва в беседа 
– извлича информация от схеми и таблици 
– изгражда умения за измерване на пулс и кръвно 
налягане
– прави изчисления относно продължителността 
на работа на предсърдията и камерите, както и за 
количеството кръв, преминаваща през сърцето за 
определено време
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка

20 XIX X 18. Кръв НЗ • назовава съставките на вътрешната течна 
среда на организма
• изяснява взаимовръзката между кръвната 
плазма, тъканната течност и лимфата
• изяснява значението на кръвта като 
преносител на вещества и привежда 
примери
• назовава, описва и означава (върху 
схема, изображение, модел) формените 
елементи на кръвта
• анализира данни за състава на кръвта в 
норма и патология

формени 
елементи на 
кръвта 

– актуализира знанията си за значението на водата 
в човешкото тяло
– участва в беседа 
– извлича информация от схема и таблици в 
учебника
– сравнява състава на кръвната плазма, тъканната 
течност и лимфата
– разпознава и означава на схематична рисунка или 
микроскопска снимка видовете кръвни клетки
– сравнява кръвните клетки по зададени критерии
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка

21 XX XI 19. Кръвни 
групи. 
Имунитет  

НЗ • дефинира понятията кръвни групи, 
имунитет и ваксини
• назовава кръвните групи на човека
• назовава специализираните клетки и 
лимфоидните органи на имунната система
• определя значението на имунитета
• назовава видовете имунитет според 
различни критерии и илюстрира с примери
• описва функцията на лимфоидните органи
• назовава инфекциозните заболявания, 
срещу които населението на РБългария 
се имунизира задължително • дискутира 
значението на ваксините, ваксинациите и 
имунизациите като средство за превенция 
на здравето

кръвни 
групи

имунитет

ваксини 

– участва в беседа 
– усъвършенства уменията си за извличане на 
информация от схеми и таблици в учебника
– сравнява принципа на действие на макрофагите, 
Т-лимфоцитите и В-лимфоцитите
– обяснява необходимостта от спазване на схемата 
за възможни кръвопреливания 
– изразява мнение, обсъжда и дискутира 
значението на ваксините 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка
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за всяка урочна единица

Методи и 
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оценяване по 
теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

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

1/2 2/1 Ученикът:
22 XX XI 20. Здравни 

познания и 
хигиена на 
сърдечно-
съдовата 
система

ПД • разширява и задълбочава знанията си за 
факторите, които увреждат и факторите, 
които укрепват сърдечво-съдовата система
• изброява последователност от 
действия за даване на първа помощ при 
кръвотечения 
• изброява и описва по алгоритъм 
(причини-признаци-превенция) заболявания 
на сърдечно-съдовата система
• оценява рискови ситуации, свързани със 
заразяване по кръвен път и аргументира 
личната отговорност на всеки човек 
• измерва честотата на пулса и стойностите 
на кръвно налягане в състояние на покой и 
при активна дейност

– изразява мнение, обсъжда и дискутира влиянието на 
различни фактори върху сърдечно-съдовата система
– обсъжда хигиенни правила на поведение, 
спазването на които предпазва кръвоносната система
– усъвършенства уменията си за диалогично 
общуване 
– търси и представя информация за заболяванията на 
сърдечно-съдовата система от различни източници
– подготвя се самостоятелно или работи в екип, 
изготвяйки постер или презентация за заболявания на 
сърдечно-съдовата система 
– представя проекта си, усвоявайки умения за 
публична изява
– прави самооценка на начина си на живот, като 
сравнява хигиенните правила и съвети с поведението си
– усвоява умения за долекарска помощ при 
кръвотечения
– решава задачи и отговаря на въпроси
– участва в ролеви игри
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване 
(индивидуално 
и/или групово): 
проверка и 
оценка на 
умения за:
– работа със 
схеми и таблици
– работа в екип
– изработване 
и представяне 
на постер, 
презентация, 
модел

23 XXI XII 21. Обмяна на 
веществата и 
енергията

ПО • разширява и задълбочава знанията 
си за обмяната на вещества и енергия; 
за връзката между храносмилателна, 
дихателна, отделителна и сърдечно-съдова 
система
• изяснява основна обмяна на веществата, 
дневен енергоразход и индекс на телесна 
маса 
•  изчислява индекс на телесна маса и  
дневен енергоразход

– систематизира и обобщава знанията си за 
хранене, дишане и отделяне при човека
– анализира фигура в учебника и прави извод 
за връзката между храносмилателна, дихателна, 
отделителна и сърдечно-съдова система
– участва в беседа 
– анализира данни от таблица в учебника и 
отговаря на въпроси
– работи със схеми и таблици 
– прилага знанията си по физика (закон за 
запазване на енергията) при изясняване 
значението на храната като източник на енергия и 
използването на енергията в различни форми
– прилага умения за изчисляване на индакс на 
телесна маса и енергийни потребности на хора на 
различна възраст, от различен пол и с различна 
физическа активност
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка
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Методи и 
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оценяване по 
теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж
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(1) (2а) (2б) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1/2 2/1 Ученикът:
22 XX XI 20. Здравни 

познания и 
хигиена на 
сърдечно-
съдовата 
система

ПД • разширява и задълбочава знанията си за 
факторите, които увреждат и факторите, 
които укрепват сърдечво-съдовата система
• изброява последователност от 
действия за даване на първа помощ при 
кръвотечения 
• изброява и описва по алгоритъм 
(причини-признаци-превенция) заболявания 
на сърдечно-съдовата система
• оценява рискови ситуации, свързани със 
заразяване по кръвен път и аргументира 
личната отговорност на всеки човек 
• измерва честотата на пулса и стойностите 
на кръвно налягане в състояние на покой и 
при активна дейност

– изразява мнение, обсъжда и дискутира влиянието на 
различни фактори върху сърдечно-съдовата система
– обсъжда хигиенни правила на поведение, 
спазването на които предпазва кръвоносната система
– усъвършенства уменията си за диалогично 
общуване 
– търси и представя информация за заболяванията на 
сърдечно-съдовата система от различни източници
– подготвя се самостоятелно или работи в екип, 
изготвяйки постер или презентация за заболявания на 
сърдечно-съдовата система 
– представя проекта си, усвоявайки умения за 
публична изява
– прави самооценка на начина си на живот, като 
сравнява хигиенните правила и съвети с поведението си
– усвоява умения за долекарска помощ при 
кръвотечения
– решава задачи и отговаря на въпроси
– участва в ролеви игри
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване 
(индивидуално 
и/или групово): 
проверка и 
оценка на 
умения за:
– работа със 
схеми и таблици
– работа в екип
– изработване 
и представяне 
на постер, 
презентация, 
модел

23 XXI XII 21. Обмяна на 
веществата и 
енергията

ПО • разширява и задълбочава знанията 
си за обмяната на вещества и енергия; 
за връзката между храносмилателна, 
дихателна, отделителна и сърдечно-съдова 
система
• изяснява основна обмяна на веществата, 
дневен енергоразход и индекс на телесна 
маса 
•  изчислява индекс на телесна маса и  
дневен енергоразход

– систематизира и обобщава знанията си за 
хранене, дишане и отделяне при човека
– анализира фигура в учебника и прави извод 
за връзката между храносмилателна, дихателна, 
отделителна и сърдечно-съдова система
– участва в беседа 
– анализира данни от таблица в учебника и 
отговаря на въпроси
– работи със схеми и таблици 
– прилага знанията си по физика (закон за 
запазване на енергията) при изясняване 
значението на храната като източник на енергия и 
използването на енергията в различни форми
– прилага умения за изчисляване на индакс на 
телесна маса и енергийни потребности на хора на 
различна възраст, от различен пол и с различна 
физическа активност
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка
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1/2 2/1 Ученикът:
24 XXI XII Обмяна на 

веществата и 
енергията

КО • използва знания и демонстрира умения, 
свързани с очакваните резултати

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

писмена 
проверка 

ІІІ. Движение 
и опора 
на тялото. 
Опорно-
двигателна 
система

25 XXII XIII 22. 
Устройство на 
кости и стави

НЗ • изброява и описва частите на опорно-
двигателната система; видове кости
• назовава и описва функциите на активната 
и пасивната част на опорно-двигателната 
система; състава и устройството на костите
• означава частите на опорно-двигателната 
система, видове кости и костни свързвания 
на изображения и схеми
• дефинира свързвания между костите 
(неподвижно, полуподвижно, подвижно) и 
стави
• илюстрира с примери видове кости и 
видове свързвания между костите
• изяснява значението на различното 
свързване на костите
• разпознава и означава (върху схема, 
изображение, модел) видове кости и видове 
свързване между костите

свързване 
между 
костите 
(непод-
вижно, 
полупод-
вижно, 
подвижно)

стави

– участва в беседа и актуализира знанията за 
устройство и функции на опорно-двигателната 
система на бозайници и човек
– разпознава частите на опорно-двигателната 
система; видове кости и костни свързвания на 
изображения, модели, макети
– описва устройството на ставите
– изяснява функцията на ставите
– работи със схеми, модели, макети
– групира костите и костните свързвания по вид
– означава частите на опорно-двигателната 
система, видове кости и костни свързвания на 
изображения и схеми
– работи с учебника и учебната тетрадка
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
проверка и 
оценка 

26 XXII XIII 23. Скелет НЗ • назовава частите на скелета
• разпознава частите на скелета на 
изображение или макет
• означава на изображение частите на 
скелета
• описва устройството и функциите на 
човешкия скелет, на черепа, гръбначния 
стълб, гръдния кош, костите на горните и 
долните крайници
• сравнява човешкия скелет и скелета на 
гръбначните животни
• сравнява опорно-двигателната система на 
човека с тази на бозайниците по устройство 
и функции

– назовава основните части на човешкия скелет
– описва функциите на различните части от скелета
– сравнява устройството на свободния горен и 
свободния долен крайник
– определя принадлежност на кости към части на 
скелета
– посочва разликите между човешкия скелет и 
скелета на гръбначните животни
– свързва различията в устройството на човешкия 
скелет с изправения стоеж на тялото, трудовата и 
мисловната дейност на човека
– работи със схеми, модели, макети 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка
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а Тема  

на урочната  
единица У

ро
чн

а 
ед

ин
иц

а 
за Компетентности като очаквани 

резултати  
от обучението

Нови 
понятия

Контекст и дейности  
за всяка урочна единица

Методи и 
форми на 

оценяване по 
теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

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

1/2 2/1 Ученикът:
24 XXI XII Обмяна на 

веществата и 
енергията

КО • използва знания и демонстрира умения, 
свързани с очакваните резултати

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

писмена 
проверка 

ІІІ. Движение 
и опора 
на тялото. 
Опорно-
двигателна 
система

25 XXII XIII 22. 
Устройство на 
кости и стави

НЗ • изброява и описва частите на опорно-
двигателната система; видове кости
• назовава и описва функциите на активната 
и пасивната част на опорно-двигателната 
система; състава и устройството на костите
• означава частите на опорно-двигателната 
система, видове кости и костни свързвания 
на изображения и схеми
• дефинира свързвания между костите 
(неподвижно, полуподвижно, подвижно) и 
стави
• илюстрира с примери видове кости и 
видове свързвания между костите
• изяснява значението на различното 
свързване на костите
• разпознава и означава (върху схема, 
изображение, модел) видове кости и видове 
свързване между костите

свързване 
между 
костите 
(непод-
вижно, 
полупод-
вижно, 
подвижно)

стави

– участва в беседа и актуализира знанията за 
устройство и функции на опорно-двигателната 
система на бозайници и човек
– разпознава частите на опорно-двигателната 
система; видове кости и костни свързвания на 
изображения, модели, макети
– описва устройството на ставите
– изяснява функцията на ставите
– работи със схеми, модели, макети
– групира костите и костните свързвания по вид
– означава частите на опорно-двигателната 
система, видове кости и костни свързвания на 
изображения и схеми
– работи с учебника и учебната тетрадка
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
проверка и 
оценка 

26 XXII XIII 23. Скелет НЗ • назовава частите на скелета
• разпознава частите на скелета на 
изображение или макет
• означава на изображение частите на 
скелета
• описва устройството и функциите на 
човешкия скелет, на черепа, гръбначния 
стълб, гръдния кош, костите на горните и 
долните крайници
• сравнява човешкия скелет и скелета на 
гръбначните животни
• сравнява опорно-двигателната система на 
човека с тази на бозайниците по устройство 
и функции

– назовава основните части на човешкия скелет
– описва функциите на различните части от скелета
– сравнява устройството на свободния горен и 
свободния долен крайник
– определя принадлежност на кости към части на 
скелета
– посочва разликите между човешкия скелет и 
скелета на гръбначните животни
– свързва различията в устройството на човешкия 
скелет с изправения стоеж на тялото, трудовата и 
мисловната дейност на човека
– работи със схеми, модели, макети 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка
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№
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а Тема  

на урочната  
единица У

ро
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а 
за Компетентности като очаквани 

резултати  
от обучението

Нови 
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Контекст и дейности  
за всяка урочна единица

Методи и 
форми на 

оценяване по 
теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

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

1/2 2/1 Ученикът:
27 XXIII XIV 24. Скелетни 

мускули
НЗ • описва устройството на скелетните 

мускули
• назовава видове скелетни мускули според 
движението, което извършват
• назовава и посочва върху изображение 
или модел групи скелетни мускули
• изяснява функцията на основните групи 
скелетни мускули; основните физиологични 
свойства на мускулите; връзката кости – 
скелетни мускули – нервна система

– извлича информация от фигурите и таблицата в 
учебника
– разпознава върху схеми, модели, макети групи 
скелетни мускули
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
проверка и 
оценка 

28 XXIII XIV 25. Здравни 
познания 
и хигиена 
на опорно-
двигателната 
система

ПД • разширява и задълбочава знанията си за 
факторите, които увреждат и факторите, 
които укрепват опорно-двигателната 
система
• изброява и описва по алгоритъм
(причини-признаци-превенция) 
увреждания и заболявания н опорно-
двигателната система
• дискутира рискови фактори, водещи до 
увреждане на опорно-двигателната система
• оценява важността и аргументира 
необходимостта от превенция на 
заболявания на опорно-двигателната 
система
• оценява важността на проявата на 
толерантност и осигуряване на равни 
възможности за хората с увреждане

– търси и представя  информация за заболявания 
на опорно-двигателната система от различни 
източници
– изразява мнение, обсъжда и дискутира влиянието 
на различни фактори върху опорно-двигателната 
система; права и възможности на хората с 
двигателни увреждания; отношението към тях; 
достъпа им до обществената среда
– усъвършенства уменията си за диалогично 
общуване 
– подготвя се самостоятелно или работи в 
екип, изготвяйки постер или презентация за 
заболяванията на опорно-двигателната система
– представя проекта си, усвоявайки умения за 
публична изява
– прави самооценка на начина си на живот, 
като сравнява хигиенните правила и съвети с 
поведението си
– изгражда умения за долекарска помощ  при 
увреждания на опорно-двигателната система
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване 
(индивидуално 
и/или групово): 
проверка и 
оценка на 
умения за:
– работа със 
схеми и таблици
– работа в екип
– изработване 
и представяне 
на постер, 
презентация, 
модел

ІV. Размно-
жаване, 
растеж и 
развитие. 
Полова 
система
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оценяване по 
теми и/или 

раздели За
бе
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ж

ка

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

1/2 2/1 Ученикът:
27 XXIII XIV 24. Скелетни 

мускули
НЗ • описва устройството на скелетните 

мускули
• назовава видове скелетни мускули според 
движението, което извършват
• назовава и посочва върху изображение 
или модел групи скелетни мускули
• изяснява функцията на основните групи 
скелетни мускули; основните физиологични 
свойства на мускулите; връзката кости – 
скелетни мускули – нервна система

– извлича информация от фигурите и таблицата в 
учебника
– разпознава върху схеми, модели, макети групи 
скелетни мускули
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
проверка и 
оценка 

28 XXIII XIV 25. Здравни 
познания 
и хигиена 
на опорно-
двигателната 
система

ПД • разширява и задълбочава знанията си за 
факторите, които увреждат и факторите, 
които укрепват опорно-двигателната 
система
• изброява и описва по алгоритъм
(причини-признаци-превенция) 
увреждания и заболявания н опорно-
двигателната система
• дискутира рискови фактори, водещи до 
увреждане на опорно-двигателната система
• оценява важността и аргументира 
необходимостта от превенция на 
заболявания на опорно-двигателната 
система
• оценява важността на проявата на 
толерантност и осигуряване на равни 
възможности за хората с увреждане

– търси и представя  информация за заболявания 
на опорно-двигателната система от различни 
източници
– изразява мнение, обсъжда и дискутира влиянието 
на различни фактори върху опорно-двигателната 
система; права и възможности на хората с 
двигателни увреждания; отношението към тях; 
достъпа им до обществената среда
– усъвършенства уменията си за диалогично 
общуване 
– подготвя се самостоятелно или работи в 
екип, изготвяйки постер или презентация за 
заболяванията на опорно-двигателната система
– представя проекта си, усвоявайки умения за 
публична изява
– прави самооценка на начина си на живот, 
като сравнява хигиенните правила и съвети с 
поведението си
– изгражда умения за долекарска помощ  при 
увреждания на опорно-двигателната система
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване 
(индивидуално 
и/или групово): 
проверка и 
оценка на 
умения за:
– работа със 
схеми и таблици
– работа в екип
– изработване 
и представяне 
на постер, 
презентация, 
модел

ІV. Размно-
жаване, 
растеж и 
развитие. 
Полова 
система
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1/2 2/1 Ученикът:
29 XXIV XV 26. 

Устройство 
и функции на 
мъжка полова 
система

НЗ • изброява и назовава органите на мъжката 
полова система; вторичните полови белези 
на мъжа
• означава (върху схема, изображение, 
модел) органите на мъжката полова система
• описва устройството на органите на 
мъжката полова система; устройството 
на сперматозоид; функциите на мъжката 
полова система и функцията на отделните 
органи от системата; промените в тялото на 
момчето по време на пубертета; процесите 
еякулация и полюция
• изяснява ролята на тестостерона за 
функцията на половите жлези 

– участва в беседа за актуализиране на знанията 
за процеса размножаване и за устройството и 
функциите на половите органи на жената и мъжа 
– назовава последователно органите, изграждащи 
мъжката полова система
– изяснява основните функции на мъжката полова 
система
– означава и описва устройството на зрял 
сперматозоид
– работи със схеми, модели, макети 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка

30 XXIV XV/ 27. 
Устройство 
и функции на 
женска полова 
система

НЗ • изброява и назовава органите на 
женската полова система; вторичните 
полови белези на жената
• означава (върху схема, изображение, 
модел) органите на женската полова 
система
• описва устройството на органите на 
женската полова система; устройството 
на яйцеклетка; функциите на женската 
полова система и функцията на отделните 
органи от системата; промените в тялото на 
момичето по време на пубертета 
• дефинира овулация и менструален цикъл 
• изяснява ролята на женските полови 
хормони за месечните циклични промени в 
женската полова система 

овулация, 
менструален 
цикъл 

– участва в беседа за актуализиране на знанията за 
устройство и функции на мъжката полова система 
– назовава последователно органите, изграждащи 
женската полова система
– изяснява основните функции на женската полова 
система
– означава и описва устройството на зряла 
яйцеклетка
– изяснява овулация, проследява по схема 
месечните циклични промени в женската полова 
система
– работи със схеми, модели, макети 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка

31 XXV XVI 28. 
Оплождане и 
индиви-
дуално 
развитие

НЗ • назовава основните етапи в зародишното 
и следзародишното развитие
• посочва върху (върху схема, 
изображение, модел) основните етапи в 
зародишното и следзародишното развитие
• описва основните етапи в зародишното 
и следзародишното развитие; етапите на 
психосексуалното развитие на личността
• изяснява значението на плацентата за 
изхранването на плода 

– участва в беседа за актуализиране на знанията си 
процесите оплождане, растеж и развитие
– разпознава по изображение или модел основните 
етапи в зародишното развитие
– описва промените, които настъпват в тялото през 
различните стадии на индивидуалното развитие на 
човека
– работи със схеми, модели, макети 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка
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а 
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че
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а 
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а Тема  

на урочната  
единица У
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иц

а 
за Компетентности като очаквани 

резултати  
от обучението

Нови 
понятия

Контекст и дейности  
за всяка урочна единица

Методи и 
форми на 

оценяване по 
теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

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

1/2 2/1 Ученикът:
29 XXIV XV 26. 

Устройство 
и функции на 
мъжка полова 
система

НЗ • изброява и назовава органите на мъжката 
полова система; вторичните полови белези 
на мъжа
• означава (върху схема, изображение, 
модел) органите на мъжката полова система
• описва устройството на органите на 
мъжката полова система; устройството 
на сперматозоид; функциите на мъжката 
полова система и функцията на отделните 
органи от системата; промените в тялото на 
момчето по време на пубертета; процесите 
еякулация и полюция
• изяснява ролята на тестостерона за 
функцията на половите жлези 

– участва в беседа за актуализиране на знанията 
за процеса размножаване и за устройството и 
функциите на половите органи на жената и мъжа 
– назовава последователно органите, изграждащи 
мъжката полова система
– изяснява основните функции на мъжката полова 
система
– означава и описва устройството на зрял 
сперматозоид
– работи със схеми, модели, макети 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка

30 XXIV XV/ 27. 
Устройство 
и функции на 
женска полова 
система

НЗ • изброява и назовава органите на 
женската полова система; вторичните 
полови белези на жената
• означава (върху схема, изображение, 
модел) органите на женската полова 
система
• описва устройството на органите на 
женската полова система; устройството 
на яйцеклетка; функциите на женската 
полова система и функцията на отделните 
органи от системата; промените в тялото на 
момичето по време на пубертета 
• дефинира овулация и менструален цикъл 
• изяснява ролята на женските полови 
хормони за месечните циклични промени в 
женската полова система 

овулация, 
менструален 
цикъл 

– участва в беседа за актуализиране на знанията за 
устройство и функции на мъжката полова система 
– назовава последователно органите, изграждащи 
женската полова система
– изяснява основните функции на женската полова 
система
– означава и описва устройството на зряла 
яйцеклетка
– изяснява овулация, проследява по схема 
месечните циклични промени в женската полова 
система
– работи със схеми, модели, макети 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка

31 XXV XVI 28. 
Оплождане и 
индиви-
дуално 
развитие

НЗ • назовава основните етапи в зародишното 
и следзародишното развитие
• посочва върху (върху схема, 
изображение, модел) основните етапи в 
зародишното и следзародишното развитие
• описва основните етапи в зародишното 
и следзародишното развитие; етапите на 
психосексуалното развитие на личността
• изяснява значението на плацентата за 
изхранването на плода 

– участва в беседа за актуализиране на знанията си 
процесите оплождане, растеж и развитие
– разпознава по изображение или модел основните 
етапи в зародишното развитие
– описва промените, които настъпват в тялото през 
различните стадии на индивидуалното развитие на 
човека
– работи със схеми, модели, макети 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка
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теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

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

1/2 2/1 Ученикът:
32 XXV XVI 29. Здравни 

познания 
на половата 
система

С • назовава заболявания, предавани по 
полов път
• описва по алгоритъм (причини-признаци-
превенция) заболявания, предавани по 
полов път и като следствие от прекарани 
инфекции; причини за извънматочна 
бременност 
• изяснява последствията от прекарани 
болести, предавани по полов път върху 
репродуктивното здраве 

– търси и представя  информация за заболяванията 
на половата система от различни източници
– изразява мнение, обсъжда и дискутира влиянието 
на различни фактори върху половата система
– усъвършенства уменията си за диалогично 
общуване 
– подготвя се самостоятелно или работи в екип, 
изготвяйки постер или презентация за заболявания, 
предавани по полов път
– представя проекта си, усвоявайки умения за 
публична изява
– прави самооценка на поведението си относно 
риск от заразяване по полов път
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване 
(индивидуално 
и/или групово): 
проверка и 
оценка на 
умения за:
– работа със 
схеми и таблици
– работа в екип
– изработване 
и представяне 
на постер, 
презентация, 
модел

33 XXVI XVII 30. Хигиена 
на половата 
система

НЗ • знае функцията на контрацептивните 
методи и средства; кое сексуално поведение 
е рисково; как да поддържа личната си 
хигиена, за да опази сексуалното си и 
репродуктивно здраве
• дискутира рисковете от ранни сексуални 
контакти, личната отговорност при 
създаване на потомство, необходимостта 
от толерантно отношение към хората с 
различна сексуална ориентация
• аргументира необходимостта от 
опазване на сексуалното и репродуктивното 
здраве; необходимостта от използване на 
контрацептиви при водене на полово живот; 
необходимостта от редовни консултации 
при специалист за избор на контрацептив

– участва в беседа за актуализиране на здравните 
познания за половата система; разпознава 
причинители на болести, предавани по полов път и 
сипмтоми при заразяване
– търси и представя  информация за сексуално и 
репродуктивно здраве
– назовава хигиенни правила за опазване здравето 
на половата система, сексуалното и репродуктивно 
здраве;
– изразява мнение, обсъжда и дискутира проблеми, 
свързани със сексуалното поведение 
– групира контрацептивите според начина им на 
функциониране;
– подготвя се самостоятелно или работи в екип, 
изготвяйки постер или презентация, свързани с 
предпазване от нежелана бременност и нерисково 
сексуално поведение
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
проверка 
и оценка - 
практически 
умения 

34 XXVI XVII Движение 
и опора 
на тялото. 
Размно-
жаване, 
растеж и 
развитие.

КО • използва знания и демонстрира умения, 
свързани с очакваните резултати

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

текущо 
оценяване: 
проверка и 
оценка
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бе
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ж
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(1) (2а) (2б) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1/2 2/1 Ученикът:
32 XXV XVI 29. Здравни 

познания 
на половата 
система

С • назовава заболявания, предавани по 
полов път
• описва по алгоритъм (причини-признаци-
превенция) заболявания, предавани по 
полов път и като следствие от прекарани 
инфекции; причини за извънматочна 
бременност 
• изяснява последствията от прекарани 
болести, предавани по полов път върху 
репродуктивното здраве 

– търси и представя  информация за заболяванията 
на половата система от различни източници
– изразява мнение, обсъжда и дискутира влиянието 
на различни фактори върху половата система
– усъвършенства уменията си за диалогично 
общуване 
– подготвя се самостоятелно или работи в екип, 
изготвяйки постер или презентация за заболявания, 
предавани по полов път
– представя проекта си, усвоявайки умения за 
публична изява
– прави самооценка на поведението си относно 
риск от заразяване по полов път
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване 
(индивидуално 
и/или групово): 
проверка и 
оценка на 
умения за:
– работа със 
схеми и таблици
– работа в екип
– изработване 
и представяне 
на постер, 
презентация, 
модел

33 XXVI XVII 30. Хигиена 
на половата 
система

НЗ • знае функцията на контрацептивните 
методи и средства; кое сексуално поведение 
е рисково; как да поддържа личната си 
хигиена, за да опази сексуалното си и 
репродуктивно здраве
• дискутира рисковете от ранни сексуални 
контакти, личната отговорност при 
създаване на потомство, необходимостта 
от толерантно отношение към хората с 
различна сексуална ориентация
• аргументира необходимостта от 
опазване на сексуалното и репродуктивното 
здраве; необходимостта от използване на 
контрацептиви при водене на полово живот; 
необходимостта от редовни консултации 
при специалист за избор на контрацептив

– участва в беседа за актуализиране на здравните 
познания за половата система; разпознава 
причинители на болести, предавани по полов път и 
сипмтоми при заразяване
– търси и представя  информация за сексуално и 
репродуктивно здраве
– назовава хигиенни правила за опазване здравето 
на половата система, сексуалното и репродуктивно 
здраве;
– изразява мнение, обсъжда и дискутира проблеми, 
свързани със сексуалното поведение 
– групира контрацептивите според начина им на 
функциониране;
– подготвя се самостоятелно или работи в екип, 
изготвяйки постер или презентация, свързани с 
предпазване от нежелана бременност и нерисково 
сексуално поведение
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
проверка 
и оценка - 
практически 
умения 

34 XXVI XVII Движение 
и опора 
на тялото. 
Размно-
жаване, 
растеж и 
развитие.

КО • използва знания и демонстрира умения, 
свързани с очакваните резултати

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

текущо 
оценяване: 
проверка и 
оценка
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бе

ле
ж

ка

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

1/2 2/1 Ученикът:
V. Регулация 
и хомеостаза. 
Нервна 
система

35 XXVII XVIII 31. Общи 
данни за 
устрой-
ството и 
функциите 
на нервната 
система

НЗ • изброява органите на нервната система
•  описва устройството и функциите на 
органите на нервната система
• означава (върху схема, изображение, 
модел) органите на нервната система
• оценява ролята на нервната система за 
осигуряване единството на организма и 
връзката му с околната среда, както и за 
осигуряване регулацията на процесите в 
организма 
• сравнява нервната система на човека 
с тази на бозайниците по устройство и 
функции

нервна 
регулация

– участва в беседа и актуализира знанията си за 
устройството и функциите на нервната система
– разграничава частите на нервната система на 
анатомична и на функционална основа 
– представя схематично анатомичното и 
функционалното разделяне на нервната система
– назовава видовете нерви и изяснява функцията им
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка

36 XXVII XVIII 32. Рефлексна 
дъга. 
Рефлекси

НЗ • дефинира рефлекс и рефлексна дъга
• изброява елементите на рефлексната дъга 
и изяснява функциите им
•  описва безусловни и условни рефлекси и 
привежда примери
• изяснява изграждането на условни 
рефлекси
• сравнява безусловни и условни рефлекси 
по зададени критерии
• определя значението на двата вида 
рефлекси

рефлекс

рефлексна 
дъга

– участва в беседа и актуализира знанията си за 
ответните реакции на животните при действието на 
дразнители
– изгражда схема на рефлексна дъга и означава 
частите й
– осъществява пренос на знания, обяснявайки 
създаването на условен рефлекс у кърмаче при 
вида на биберон с мляко
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
проверка 
и оценка - 
практически 
умения 

37 XXVIII XIX 33. Гръбначен 
мозък

НЗ • описва устройството и функциите на 
гръбначния мозък
• означава (върху схема, изображение, 
модел) устройството на гръбначния мозък
• сравнява сиво и бяло мозъчно вещество 
по зададени критерии

– участва в беседа 
– изгражда схематична рисунка на напречен пререз 
на гръбначен мозък
– описва с текст функциите на гръбначния мозък
– работи със схеми, модели, макети 
– усъвършенства уменията си за извличане на 
информация от фигури и схеми
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка;
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1/2 2/1 Ученикът:
V. Регулация 
и хомеостаза. 
Нервна 
система

35 XXVII XVIII 31. Общи 
данни за 
устрой-
ството и 
функциите 
на нервната 
система

НЗ • изброява органите на нервната система
•  описва устройството и функциите на 
органите на нервната система
• означава (върху схема, изображение, 
модел) органите на нервната система
• оценява ролята на нервната система за 
осигуряване единството на организма и 
връзката му с околната среда, както и за 
осигуряване регулацията на процесите в 
организма 
• сравнява нервната система на човека 
с тази на бозайниците по устройство и 
функции

нервна 
регулация

– участва в беседа и актуализира знанията си за 
устройството и функциите на нервната система
– разграничава частите на нервната система на 
анатомична и на функционална основа 
– представя схематично анатомичното и 
функционалното разделяне на нервната система
– назовава видовете нерви и изяснява функцията им
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка

36 XXVII XVIII 32. Рефлексна 
дъга. 
Рефлекси

НЗ • дефинира рефлекс и рефлексна дъга
• изброява елементите на рефлексната дъга 
и изяснява функциите им
•  описва безусловни и условни рефлекси и 
привежда примери
• изяснява изграждането на условни 
рефлекси
• сравнява безусловни и условни рефлекси 
по зададени критерии
• определя значението на двата вида 
рефлекси

рефлекс

рефлексна 
дъга

– участва в беседа и актуализира знанията си за 
ответните реакции на животните при действието на 
дразнители
– изгражда схема на рефлексна дъга и означава 
частите й
– осъществява пренос на знания, обяснявайки 
създаването на условен рефлекс у кърмаче при 
вида на биберон с мляко
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
проверка 
и оценка - 
практически 
умения 

37 XXVIII XIX 33. Гръбначен 
мозък

НЗ • описва устройството и функциите на 
гръбначния мозък
• означава (върху схема, изображение, 
модел) устройството на гръбначния мозък
• сравнява сиво и бяло мозъчно вещество 
по зададени критерии

– участва в беседа 
– изгражда схематична рисунка на напречен пререз 
на гръбначен мозък
– описва с текст функциите на гръбначния мозък
– работи със схеми, модели, макети 
– усъвършенства уменията си за извличане на 
информация от фигури и схеми
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка;
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ж

ка

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

1/2 2/1 Ученикът:
38 XXVIII XX 34. Главен 

мозък
НЗ • изброява частите на главния мозък

• описва устройството и функциите на 
главния мозък
• означава (върху схема, изображение, 
модел) частите на главния мозък
• оценява значението на кората на крайния 
мозък като  най-висшия дял на нервната 
система

– участва в беседа 
– означава върху схема части на главния мозък и 
разположение на зони в кората на крайния мозък
– описва функциите на частите на главния мозък
– работи със схеми, модели, макети 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка

39 XXIX XXI 35. Висша 
нервна 
дейност

НЗ • дефинира висша нервна дейност
• оценява ролята на висшата нервна 
дейност за приспособяването на организма 
към външната среда и за успешното му 
личностно развитие

висша 
нервна 
дейност

– участва в беседа за актуализиране знанията за 
главен мозък и рефлекси
– обяснява низша и висша дейност, първа и втора 
сигнална система, биологичното значение на 
емоциите
– сравнява значението на низша и висша дейност
– сравнява първа и втора сигнална система по 
зададени критерии
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка

40 XXIX XXII 36. Здравни 
познания и 
хигиена на 
нервната 
система

С • разширява и задълбочава знанията си за 
факторите, които увреждат и факторите, 
които укрепват нервната система
• назовава и описва по алгоритъм 
(причини-признаци-превенция) увреждания 
и заболявания на нервната система
• изброява вещества с наркотично действие
• дискутира употребата и въздействието на 
психоактивни вещества
• оценява опасността от употребата на 
алкохол и наркотици както за личността, 
така и за обществото

ендокринна 
система

– търси и представя  информация за заболяванията 
на нервната система система от различни 
източници
– аргументира вредното въздейстние на някои 
фактори и вредни навици върху органите на 
нервната система
– усвоява умения за долекарска помощ при загуба 
на съзнание
– подготвя се самостоятелно или работи в екип, 
изготвяйки постер или презентация
– представя проекта си, усвоявайки умения за 
публична изява
– прави самооценка на начина си на живот, 
като сравнява хигиенните правила и съвети с 
поведението си
– решава задачи и отговаря на въпроси
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване 
(индивидуално 
и/или групово): 
проверка и 
оценка на 
умения за:
– работа със 
схеми и таблици
– работа в екип
– изработване 
и представяне 
на постер, 
презентация, 
модел



35

№
 н

а 
 

уч
еб

ни
я 

ча
с

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а Тема  

на урочната  
единица У

ро
чн

а 
ед

ин
иц

а 
за Компетентности като очаквани 
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Методи и 
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оценяване по 
теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

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

1/2 2/1 Ученикът:
38 XXVIII XX 34. Главен 

мозък
НЗ • изброява частите на главния мозък

• описва устройството и функциите на 
главния мозък
• означава (върху схема, изображение, 
модел) частите на главния мозък
• оценява значението на кората на крайния 
мозък като  най-висшия дял на нервната 
система

– участва в беседа 
– означава върху схема части на главния мозък и 
разположение на зони в кората на крайния мозък
– описва функциите на частите на главния мозък
– работи със схеми, модели, макети 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка

39 XXIX XXI 35. Висша 
нервна 
дейност

НЗ • дефинира висша нервна дейност
• оценява ролята на висшата нервна 
дейност за приспособяването на организма 
към външната среда и за успешното му 
личностно развитие

висша 
нервна 
дейност

– участва в беседа за актуализиране знанията за 
главен мозък и рефлекси
– обяснява низша и висша дейност, първа и втора 
сигнална система, биологичното значение на 
емоциите
– сравнява значението на низша и висша дейност
– сравнява първа и втора сигнална система по 
зададени критерии
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка

40 XXIX XXII 36. Здравни 
познания и 
хигиена на 
нервната 
система

С • разширява и задълбочава знанията си за 
факторите, които увреждат и факторите, 
които укрепват нервната система
• назовава и описва по алгоритъм 
(причини-признаци-превенция) увреждания 
и заболявания на нервната система
• изброява вещества с наркотично действие
• дискутира употребата и въздействието на 
психоактивни вещества
• оценява опасността от употребата на 
алкохол и наркотици както за личността, 
така и за обществото

ендокринна 
система

– търси и представя  информация за заболяванията 
на нервната система система от различни 
източници
– аргументира вредното въздейстние на някои 
фактори и вредни навици върху органите на 
нервната система
– усвоява умения за долекарска помощ при загуба 
на съзнание
– подготвя се самостоятелно или работи в екип, 
изготвяйки постер или презентация
– представя проекта си, усвоявайки умения за 
публична изява
– прави самооценка на начина си на живот, 
като сравнява хигиенните правила и съвети с 
поведението си
– решава задачи и отговаря на въпроси
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване 
(индивидуално 
и/или групово): 
проверка и 
оценка на 
умения за:
– работа със 
схеми и таблици
– работа в екип
– изработване 
и представяне 
на постер, 
презентация, 
модел



36

№
 н

а 
 

уч
еб

ни
я 

ча
с

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а Тема  

на урочната  
единица У

ро
чн

а 
ед

ин
иц

а 
за Компетентности като очаквани 

резултати  
от обучението

Нови 
понятия

Контекст и дейности  
за всяка урочна единица

Методи и 
форми на 

оценяване по 
теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

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

1/2 2/1 Ученикът:
Ендокринна 
система

41 XXX XXIII 37. Хипофиза 
и щитовидна 
жлеза

НЗ • дефинира ендокринна система, хормони и 
хормонална регулация
• изброява органите на ендокринната 
система
• описва устройството и функциите на 
хипофизата и щитовидната жлеза
• означава (върху схема, изображение, 
модел) ендокринните жлези 
• оценява ролята на ендокринната система 
за регулацията на процесите в организма 
и ролята на хипофизата в хормоналната 
регулация

ендокринна 
система 

хормони

хормонална 
регулация

– участва в беседа и актуализира знанията си за 
ендокринни и екзокринни жлези
– назовава жлезите с вътрешна секреция и описва 
местоположението им в човешкото тяло
– описва функциите на хипофизата и щитовидната 
жлеза
– изяснява връзката между нервна и ендокринна 
система чрез връзката хипофиза – подхълмие на 
междинния мозък
– изяснява зависимостта между количеството 
секретиран хормон и здравословното или болестното 
състояние на организма
– изброява болести, причинени от хиперфункция и от 
хипофункция на хипофизата и щитовидната жлеза
– работи със схеми, модели, макети 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка

42 XXX XXIV 38. Околощи-
товидни 
жлези, 
надбъбречни 
жлези, 
задстомашна 
жлеза и 
полови жлези

НЗ • описва устройството и функциите на 
околощитовидните жлези, надбъбречните 
жлези, задстомашната жлеза и половите 
жлези
• означава (върху схема, изображение, 
модел)  околощитовидните жлези, 
надбъбречните жлези, задстомашната жлеза 
и половите жлези

- – участва в беседа 
– описва местоположението на задстомашната жлеза, 
околощитовидните, надбъбречните и половите жлези 
в човешкото тяло
– описва функциите на задстомашната жлеза, 
околощитовидните, надбъбречните и половите жлези
– изброява болести, причинени от хиперфункция 
и от хипофункция на задстомашната жлеза, 
околощитовидните, надбъбречните и половите жлези
– работи със схеми, модели, макети 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка

43 XXXI XXV 39. Регулация 
и хомеостаза

ПО • дефинира хомеостаза • обосновава 
ролята на регулацията и хомеостазата за 
функционирането на човешкия организъм 
като единно цяло
• оценява ролята на саморегулацията и 
илюстрира с примери

хомеостаза – участва в беседа 
– назовава видовете регулация в човешкия организъм
– сравнява нервна и хуморална регулация по скорост 
и продължителност на действие
– характеризира саморегулацията като основно 
свойство на човешкия организъм 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка
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1/2 2/1 Ученикът:
Ендокринна 
система

41 XXX XXIII 37. Хипофиза 
и щитовидна 
жлеза

НЗ • дефинира ендокринна система, хормони и 
хормонална регулация
• изброява органите на ендокринната 
система
• описва устройството и функциите на 
хипофизата и щитовидната жлеза
• означава (върху схема, изображение, 
модел) ендокринните жлези 
• оценява ролята на ендокринната система 
за регулацията на процесите в организма 
и ролята на хипофизата в хормоналната 
регулация

ендокринна 
система 

хормони

хормонална 
регулация

– участва в беседа и актуализира знанията си за 
ендокринни и екзокринни жлези
– назовава жлезите с вътрешна секреция и описва 
местоположението им в човешкото тяло
– описва функциите на хипофизата и щитовидната 
жлеза
– изяснява връзката между нервна и ендокринна 
система чрез връзката хипофиза – подхълмие на 
междинния мозък
– изяснява зависимостта между количеството 
секретиран хормон и здравословното или болестното 
състояние на организма
– изброява болести, причинени от хиперфункция и от 
хипофункция на хипофизата и щитовидната жлеза
– работи със схеми, модели, макети 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка

42 XXX XXIV 38. Околощи-
товидни 
жлези, 
надбъбречни 
жлези, 
задстомашна 
жлеза и 
полови жлези

НЗ • описва устройството и функциите на 
околощитовидните жлези, надбъбречните 
жлези, задстомашната жлеза и половите 
жлези
• означава (върху схема, изображение, 
модел)  околощитовидните жлези, 
надбъбречните жлези, задстомашната жлеза 
и половите жлези

- – участва в беседа 
– описва местоположението на задстомашната жлеза, 
околощитовидните, надбъбречните и половите жлези 
в човешкото тяло
– описва функциите на задстомашната жлеза, 
околощитовидните, надбъбречните и половите жлези
– изброява болести, причинени от хиперфункция 
и от хипофункция на задстомашната жлеза, 
околощитовидните, надбъбречните и половите жлези
– работи със схеми, модели, макети 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка

43 XXXI XXV 39. Регулация 
и хомеостаза

ПО • дефинира хомеостаза • обосновава 
ролята на регулацията и хомеостазата за 
функционирането на човешкия организъм 
като единно цяло
• оценява ролята на саморегулацията и 
илюстрира с примери

хомеостаза – участва в беседа 
– назовава видовете регулация в човешкия организъм
– сравнява нервна и хуморална регулация по скорост 
и продължителност на действие
– характеризира саморегулацията като основно 
свойство на човешкия организъм 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка
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Методи и 
форми на 

оценяване по 
теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

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

1/2 2/1 Ученикът:
Сетивни 
системи

44 XXXI XXVI 40. Зрителна 
сетивна 
система

НЗ • изброява сетивните органи, сетивните 
системи и отделите на сетивните системи
• описва устройството и функциите на 
периферния, свързващия и централния 
отдел на сетивните системи; на окото; на 
зрителната сетивна система
• означава (върху схема, изображение, 
модел) трите отдела на сетивните системи; 
частите на окото; отделите на зрителната 
сетивна система
• назовава и описва по алгоритъм 
(причини-признаци-превенция) увреждания 
и заболявания на зрителния анализатор

Сетивни 
системи-

– участва в беседа и актуализира знанията си за 
устройството и функциите на сетивните органи
– назовава отделите на сетивните системи и описва 
функциите им
– описва устройството на сетивния орган око и на 
зрителната сетивна система
– сравнява частите на рефлексната дъга и отделите 
на сетивните системи
– назовава трите части на оптичната система на 
окото и изяснява функцията им
– обяснява как човек възприема света 
пространствено и цветно, как вижда ясно близки и 
отдалечени предмети, как окото се приспособява 
към силата на светлината 
– проучва нарушения в зрението 
– изброява  хигиенни правила на поведение, 
предпазващи очите от увреждания и заболявания
– работи с таблици, схеми, модели, макети 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка 

45 XXXII XXVII 41. Слухова 
сетивна 
система. 
Сетивни 
системи за 
равновесие и 
движение

НЗ • изброява частите на ухото и отделите на 
слуховата сетивна система и на сетивните 
системи за равновесие и движение
• описва устройството и функциите на 
ухото; на слуховата сетивна система, 
сетивната система за равновесие и 
мускулно-ставната сетивна система
• означава (върху схема, изображение, 
модел) частите на ухото
• назовава и описва по алгоритъм 
(причини-признаци-превенция) увреждания 
и заболявания на слуховата сетивна 
система и на сетивните системи за 
равновесие и движение

– участва в беседа 
– назовава отделите на слуховата сетивна система 
и на сетивните системи за равновесие и движение; 
описва функциите им
– описва устройството на сетивния орган ухо
– сравнява местоположението на рецепторите 
на слуховата, равновесната и мускулно-ставната 
сетивни системи
– проучва нарушенията в слуха и пазенето на 
равновесие
– работи с таблици, схеми, модели, макети 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка
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теми и/или 
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ж
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(1) (2а) (2б) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1/2 2/1 Ученикът:
Сетивни 
системи

44 XXXI XXVI 40. Зрителна 
сетивна 
система

НЗ • изброява сетивните органи, сетивните 
системи и отделите на сетивните системи
• описва устройството и функциите на 
периферния, свързващия и централния 
отдел на сетивните системи; на окото; на 
зрителната сетивна система
• означава (върху схема, изображение, 
модел) трите отдела на сетивните системи; 
частите на окото; отделите на зрителната 
сетивна система
• назовава и описва по алгоритъм 
(причини-признаци-превенция) увреждания 
и заболявания на зрителния анализатор

Сетивни 
системи-

– участва в беседа и актуализира знанията си за 
устройството и функциите на сетивните органи
– назовава отделите на сетивните системи и описва 
функциите им
– описва устройството на сетивния орган око и на 
зрителната сетивна система
– сравнява частите на рефлексната дъга и отделите 
на сетивните системи
– назовава трите части на оптичната система на 
окото и изяснява функцията им
– обяснява как човек възприема света 
пространствено и цветно, как вижда ясно близки и 
отдалечени предмети, как окото се приспособява 
към силата на светлината 
– проучва нарушения в зрението 
– изброява  хигиенни правила на поведение, 
предпазващи очите от увреждания и заболявания
– работи с таблици, схеми, модели, макети 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка 

45 XXXII XXVII 41. Слухова 
сетивна 
система. 
Сетивни 
системи за 
равновесие и 
движение

НЗ • изброява частите на ухото и отделите на 
слуховата сетивна система и на сетивните 
системи за равновесие и движение
• описва устройството и функциите на 
ухото; на слуховата сетивна система, 
сетивната система за равновесие и 
мускулно-ставната сетивна система
• означава (върху схема, изображение, 
модел) частите на ухото
• назовава и описва по алгоритъм 
(причини-признаци-превенция) увреждания 
и заболявания на слуховата сетивна 
система и на сетивните системи за 
равновесие и движение

– участва в беседа 
– назовава отделите на слуховата сетивна система 
и на сетивните системи за равновесие и движение; 
описва функциите им
– описва устройството на сетивния орган ухо
– сравнява местоположението на рецепторите 
на слуховата, равновесната и мускулно-ставната 
сетивни системи
– проучва нарушенията в слуха и пазенето на 
равновесие
– работи с таблици, схеми, модели, макети 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка
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1/2 2/1 Ученикът:
46 XXXII XXVIII 42. Система 

за общата 
сетивност. 
Вкусова и 
обонятелна 
сетивна 
система

НЗ • изброява отделите на системата за обща 
сетивност, на вкусовата и обонятелната 
сетивна система
• описва устройството и функциите на 
системата за обща сетивност, на вкусовата 
и обонятелната сетивна система; на 
сетивните органи език и нос
• означава (върху схема, изображение, 
модел) вкусовите зони на езика

– участва в беседа 
– назовава отделите на системата за обща 
сетивност, на вкусовата и обонятелната сетивна 
система; описва функциите им
– описва устройството на вкусовия и обонятелния 
сетивен орган
– сравнява местоположението на рецепторите за 
повърхностна и дълбока сетивност, на вкусовата и 
обонятелната сетивни системи
– изяснява връзката между вкусовата и 
обонятелната сетивни системи 
– работи с таблици, схеми, модели, макети 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка

47 XXXIII XXIX 43. Сетивни 
системи

ПД • разширява и задълбочава знанията си за 
сетивните системи на човека
• усвоява умения за провеждане на 
експерименти

– извършва експерименти, чрез които доказва:
• зенична реакция на окото
• бинокулярно зрение
• наличие на сляпо петно
• акомодация на окото
• нормално цветно зрение или далтонизъм
• значение на наличието на две уши за ориентиране 
в пространството
• неравномерно разпределение на рецепторите в 
кожата
• влияние на температурата на кожата върху 
усещанията
• разположение и действие на вкусовите рецептори 
върху езика
• решаваща роля на мозъка при анализ на 
зрителните възприятия (зрителна измама и 
зрителна илюзия)
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни
ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка;

оценка на 
практически 
умения 

48 XXXIII XXX Регулация и 
хомеостаза

КО • използва знания и демонстрира умения, 
свързани с очакваните резултати и 
основните понятия 

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

текущо 
оценяване: 
проверка и 
оценка
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1/2 2/1 Ученикът:
46 XXXII XXVIII 42. Система 

за общата 
сетивност. 
Вкусова и 
обонятелна 
сетивна 
система

НЗ • изброява отделите на системата за обща 
сетивност, на вкусовата и обонятелната 
сетивна система
• описва устройството и функциите на 
системата за обща сетивност, на вкусовата 
и обонятелната сетивна система; на 
сетивните органи език и нос
• означава (върху схема, изображение, 
модел) вкусовите зони на езика

– участва в беседа 
– назовава отделите на системата за обща 
сетивност, на вкусовата и обонятелната сетивна 
система; описва функциите им
– описва устройството на вкусовия и обонятелния 
сетивен орган
– сравнява местоположението на рецепторите за 
повърхностна и дълбока сетивност, на вкусовата и 
обонятелната сетивни системи
– изяснява връзката между вкусовата и 
обонятелната сетивни системи 
– работи с таблици, схеми, модели, макети 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка

47 XXXIII XXIX 43. Сетивни 
системи

ПД • разширява и задълбочава знанията си за 
сетивните системи на човека
• усвоява умения за провеждане на 
експерименти

– извършва експерименти, чрез които доказва:
• зенична реакция на окото
• бинокулярно зрение
• наличие на сляпо петно
• акомодация на окото
• нормално цветно зрение или далтонизъм
• значение на наличието на две уши за ориентиране 
в пространството
• неравномерно разпределение на рецепторите в 
кожата
• влияние на температурата на кожата върху 
усещанията
• разположение и действие на вкусовите рецептори 
върху езика
• решаваща роля на мозъка при анализ на 
зрителните възприятия (зрителна измама и 
зрителна илюзия)
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни
ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка;

оценка на 
практически 
умения 

48 XXXIII XXX Регулация и 
хомеостаза

КО • използва знания и демонстрира умения, 
свързани с очакваните резултати и 
основните понятия 

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

текущо 
оценяване: 
проверка и 
оценка
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1/2 2/1 Ученикът:
49 XXXIV XXXI 44. Кожа. 

Устройство 
и функции на 
кожата

НЗ кожата
• дефинира кожа и терморегулация
• изброява функциите на кожата
• описва устройството и функциите на 
кожата
• означава (върху схема, изображение, 
модел) двата слоя и образувания на кожата
• илюстрира с примери функциите на 
кожата

кожа

термо-
регулация

– участва в беседа и актуализира знанията си за 
устройството и функциите на кожата
– назовава частите на кожата и кожните 
образувания
– сравнява епидермис и дерма по устройство и 
функции
– описва функциите на кожата
– назовава и изяснява начините за топлоотдаване
– сравнява топлоотдаването при по-ниска и при 
по-висока температура на тялото в сравнение с 
температурата на околната среда
– сравнява 
– работи с таблици, схеми, модели, макети 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни
ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка

50 XXXIV XXXII 45. Здравни 
познания и 
хигиена на 
кожата

ПД • разширява и задълбочава знанията си за 
факторите, които увреждат и факторите, 
които закаляват кожата
• назовава и описва по алгоритъм 
(причини-признаци-превенция) увреждания 
и заболявания на кожата
• усвоява умения за даване на първа помощ 
при топлинен и слънчев удар, при изгаряне 
и измръзване

– участва в беседа 
– търси и представя  информация за болести и 
профилактика на кожата
– аргументира вредното въздейстние на UV лъчи 
върху кожата
– назовава хигиенни правила на поведение и 
доказва необходимостта от спазването им за 
превенция на кожата
– подготвя се самостоятелно или работи в екип, 
изготвяйки постер или презентация
– представя проекта си, усвоявайки умения за 
публична изява
– прави самооценка на начина си на живот, 
като сравнява хигиенните правила и съвети с 
поведението си
– участва в ролеви игри
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване 
(индивидуално 
и/или групово): 
проверка и 
оценка на 
умения за:
– работа със 
схеми и таблици
– работа в екип
– изработване 
и представяне 
на постер, 
презентация, 
модел
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№
 н

а 
 

уч
еб

ни
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ча
с

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а Тема  

на урочната  
единица У

ро
чн

а 
ед

ин
иц

а 
за Компетентности като очаквани 

резултати  
от обучението

Нови 
понятия

Контекст и дейности  
за всяка урочна единица

Методи и 
форми на 

оценяване по 
теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

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

1/2 2/1 Ученикът:
49 XXXIV XXXI 44. Кожа. 

Устройство 
и функции на 
кожата

НЗ кожата
• дефинира кожа и терморегулация
• изброява функциите на кожата
• описва устройството и функциите на 
кожата
• означава (върху схема, изображение, 
модел) двата слоя и образувания на кожата
• илюстрира с примери функциите на 
кожата

кожа

термо-
регулация

– участва в беседа и актуализира знанията си за 
устройството и функциите на кожата
– назовава частите на кожата и кожните 
образувания
– сравнява епидермис и дерма по устройство и 
функции
– описва функциите на кожата
– назовава и изяснява начините за топлоотдаване
– сравнява топлоотдаването при по-ниска и при 
по-висока температура на тялото в сравнение с 
температурата на околната среда
– сравнява 
– работи с таблици, схеми, модели, макети 
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни
ресурси

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка

50 XXXIV XXXII 45. Здравни 
познания и 
хигиена на 
кожата

ПД • разширява и задълбочава знанията си за 
факторите, които увреждат и факторите, 
които закаляват кожата
• назовава и описва по алгоритъм 
(причини-признаци-превенция) увреждания 
и заболявания на кожата
• усвоява умения за даване на първа помощ 
при топлинен и слънчев удар, при изгаряне 
и измръзване

– участва в беседа 
– търси и представя  информация за болести и 
профилактика на кожата
– аргументира вредното въздейстние на UV лъчи 
върху кожата
– назовава хигиенни правила на поведение и 
доказва необходимостта от спазването им за 
превенция на кожата
– подготвя се самостоятелно или работи в екип, 
изготвяйки постер или презентация
– представя проекта си, усвоявайки умения за 
публична изява
– прави самооценка на начина си на живот, 
като сравнява хигиенните правила и съвети с 
поведението си
– участва в ролеви игри
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

текущо 
оценяване 
(индивидуално 
и/или групово): 
проверка и 
оценка на 
умения за:
– работа със 
схеми и таблици
– работа в екип
– изработване 
и представяне 
на постер, 
презентация, 
модел
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а Тема  

на урочната  
единица У

ро
чн

а 
ед

ин
иц

а 
за Компетентности като очаквани 

резултати  
от обучението

Нови 
понятия

Контекст и дейности  
за всяка урочна единица

Методи и 
форми на 

оценяване по 
теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

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

1/2 2/1 Ученикът:
51 XXXV XXXIII Проверка на 

изходното 
равнище

КО • използва знания и демонстрира умения, 
свързани с очакваните резултати и 
основните понятия по Биология и здравно 
образование в 8. клас

– решава тестови задачи писмена 
проверка с 
оценка
• оценяването е 
по определен и 
предварително 
разяснен на 
учениците 
критерий

52 XXXV XXXIV 46. Анатомия, 
физиология 
и хигиена на 
човека

ПО • затвърждава знанията си за 
устройството и функциите на изучените 
органи и системи от органи на човека
• изяснява съгласуваната дейност на 
органите в човешкото тяло и ръководната 
роля на нервната система
• аргументира необходимостта от спазване 
на хигиенни правила и съвети за превенция 
и укрепване на здравето на човека

– обобщава и систематизира знанията си по 
анатомия, физиология и хигиена на човека

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка

53 XXXVI XXXV резерв 
(годишен 
преговор)

54 XXXVI XXXVI резерв 
(годишен 
преговор)
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уч
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ни
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се
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а Тема  

на урочната  
единица У

ро
чн

а 
ед

ин
иц

а 
за Компетентности като очаквани 

резултати  
от обучението

Нови 
понятия

Контекст и дейности  
за всяка урочна единица

Методи и 
форми на 

оценяване по 
теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

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

1/2 2/1 Ученикът:
51 XXXV XXXIII Проверка на 

изходното 
равнище

КО • използва знания и демонстрира умения, 
свързани с очакваните резултати и 
основните понятия по Биология и здравно 
образование в 8. клас

– решава тестови задачи писмена 
проверка с 
оценка
• оценяването е 
по определен и 
предварително 
разяснен на 
учениците 
критерий

52 XXXV XXXIV 46. Анатомия, 
физиология 
и хигиена на 
човека

ПО • затвърждава знанията си за 
устройството и функциите на изучените 
органи и системи от органи на човека
• изяснява съгласуваната дейност на 
органите в човешкото тяло и ръководната 
роля на нервната система
• аргументира необходимостта от спазване 
на хигиенни правила и съвети за превенция 
и укрепване на здравето на човека

– обобщава и систематизира знанията си по 
анатомия, физиология и хигиена на човека

текущо 
оценяване: 
устна проверка 
с оценка

53 XXXVI XXXV резерв 
(годишен 
преговор)

54 XXXVI XXXVI резерв 
(годишен 
преговор)
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ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ  
НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

1 Компетентности в областта на българския език
развиване на техниката на четене и писмената култура на учениците; обогатяване 
на езиковата им култура чрез използване на специфична терминология; 
развиване на умения за работа с различни видове текст (научен, научно-
популярен) и различаването им, за извличане на съществена информация 
от учебник, научно-популярни статии и други източници, за работа с речник 
на чуждите думи в българския език и терминологичен речник; създаване на 
текст в устна или писмена форма – описание, съобщение, есе, план, протокол 
с резултати и изводи от експериментална дейност и др. при спазване на 
правоговорните и правописните правила; усъвършенстване на уменията за 
диалогично общуване при обсъждане на съвместна дейност, изразяване на 
мнение и др.

2 Умения за общуване на чужди езици
ползване на чужди езици при реализиране на проектна дейност; възможност за 
събиране на информация от интернет източници

3 Математическа компетентност и основни компетентности в областта на 
природните науки и на технологиите
познаване и осмисляне на основни понятия, свързани с процеси, закономерности 
и свойства на неживите и живите тела, единството в природата и значението 
на науката за опознаване на околната среда; наблюдаване, сравняване, 
моделиране, разпознаване, разграничаване, групиране, класифициране на 
процеси, вещества и организми; извършване на измервания
и експерименти при спазване на правила за безопасна работа; извличане на 
информация от модели, схеми, графики, таблици; използване на данни за 
анализиране на информация за екологични проблеми

4 Дигитална компетентност
умения за търсене, събиране, обработване и представяне на информация, за 
създаване на компютърни модели

5 Умения за учене
усвояване на правила, подпомагащи познавателния процес; самонаблюдаване 
и упражняване на самоконтрол при изпълняване на дидактически задачи; 
самостоятелно проучване на информация от различни източници, дискутиране 
на проблеми, работа в екип – планиране на дейности, изразяване на мнение и 
формулиране на решения

6 Социални и граждански компетентности
умения за общуване, за критично и съзидателно мислене при вземане на решения; 
проявяване на толерантно отношение и приемане на различни гледни точки при 
обсъждания и дискусии
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7 Инициативност и предприемчивост
умения за планиране, организиране и управление на познавателна дейност

8 Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество
изработване на модели, макети и постери и др.

9 Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на 
живот и спорт оценяване на рисковете от собственото поведение за личното 
здраве и околната среда; използване на знания за структури и процеси в човешкото 
тяло и за превенция на здравето при избор на решение в конкретни ситуации; 
подкрепяне на дейности, насочени към опазване на личното здраве и на околната 
среда



48

3. ПРИМЕРНИ МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ

4. МУСКУЛНА И НЕРВНА ТЪКАН

Вид на урока: Урок за нови знания

Компетентности като очаквани резултати от обучението:
• изброява,описва и означава (върху схема, изображение, модел) мускулните 

тъкани 
• описва и означава частите на нервната клетка

Контекст и дейности.
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– участва в беседа 
– характеризира по съществени признаци мускулна и нервна тъкан
– изброява видовете мускулна тъкан
– сравнява видовете мускулна тъкан 
– доказва или отхвърля принадлежността на описана с думи или представена на 

схематична рисунка мускулна тъкан към гладка, напречнонабраздена или сърцева 
– отразява схематично клетки от трите вида мускулни тъкани и неврон
– работи с модели, макети, микроскопски препарати и снимки на тъкани 
– използва и работи с електронни ресурси 

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

План на урока:

I. Мускулна тъкан
1. Обща характеристика на мускулна тъкан

а) органи, в изграждането на които участва (местоположение в тялото)
б) свойства
в) съществени признаци

2. Видове мускулна тъкан
а) напречно-набраздена мускулна тъкан
б) гладка мускулна тъкан
в) сърцева мускулна тъкан

3. Функции на мускулна тъкан

II. Нервна тъкан
1. Обща характеристика на нервна тъкан

а) органи, в изграждането на които участва (местоположение в тялото)
б) свойства
в) съществени признаци
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2. Видове клитки
а) неврон
б) невроглия

3. Функции на нервната тъкан

Методи: беседа, самостоятелна работа (при актуализиране на знанията) и ра-
бота в екип (при усвояване на новите знания)

Съпътстващи прийоми: демонстрация на микроскопски снимки на хистоло-
гични препарати, микроскопиране, изграждане на схематични рисунки, работа с 
учебника и учебната тетрадка (работен лист)

Ход на урока: Урокът започва с актуализиране на знанията за тъкани – епител-
ни и съединителни тъкани (устна или писмена проверка). Припомня се определе-
нието за тъкани. Чрез дигитален микроскоп, работен лист или електронен ресурс 
на учениците се предоставят микроскопски снимки на хистологични препарати от 
епителни и съединителни тъкани за разпознаване и анализиране. След извършена-
та по този начин актуализация, контрол и корекция (при необходимост) на усво-
ените знания учителят мотивироно обосновава необходимостта от усвояване на 
знания и за мускулна и нервна тъкан. Записва новата тема. Описва характерните 
белези, свойства и функции на мускулната и нервната тъкан. Часът продължава с 
екипна работа.

Класът се разделя на 5 екипа. Всеки екип, с учебника и микроскопски снимки:
1. проучва  и презентира информацията за точно определен вид мускулна или 

нервна тъкан
2. изгражда и представя пред класа схематична рисунка (модел) на тъканта
3. попълва таблица със следните графи:

Име на тъканта Местоположение Устройство на 
клетките

Функции 

Разпределение на темите по екипи:
  I екип – Напречнонабраздена мускулна тъкан
 II екип – Гладка мускулна тъкан
III екип – Сърцева мускулна тъкан
IV екип – Нервна тъкан. Неврон
 V екип – Нервна тъкан. Невроглия
Всеки екип, в рамките на 3 минути презентира изработените продукти по те-

мата.

Оценка на работата на учениците – качествена оценка за работата на екипи-
те; самооценка

Домашна работа: изготвяне на модел на неврон, задачите от учебната тетрадка
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7. ОПИТНО ДОКАЗВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА  
В ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Форма на организация – лабораторно занятие

Методи – разказ, беседа, експеримент

Компетентности като очаквани резултати от обучението по темата
• доказва опитно съдържанието на въглехидрати, мазнини и белтъци в храни-

телни продукти

Контекст и дейности за урочната единица
• извършва експерименти за доказване на прости въглехидрати, скорбяла, бел-

тъци и мазнини в хранителни продукти
• работи с учебника и учебната тетрадка 
• използва и работи с електронни ресурси

Необходими пособия и материали – на всяка маса учениците получават ком-
плект: 1. Спиртна лампа, статив, епруветки, предпазни очила, пипети, лъжички, 
бехерова чаша, петриеви стъкла, филтърна хартия, молив,

2. хранителни продукти – воден разтвор на суров яйчен белтък (100 ml вода + 
белтък от едно яйце), мляко, ябълков сок (или друг плодов сок), скорбяла, хляб, 
картоф, орехова или друга ядка, олио, масло

3. комплект реактиви – 10% разтвор на NaOH, 1% разтвор на CuSO4; Луголов 
разтвор /разтвор на йод-калиев йодид/, разтвор Фелинг I (Cu(OH)2), разтвор Фе-
линг II (сегнетова сол и NaOH), 1% разтвор на захароза, 1% ратвор на глюкоза, 
1% разтвор на скорбяла

План на урока:
Опитно доказване на хранителни вещества в хранителни продукти
1. Доказване наличие на прости въглехидрати в хранителни продукти.
2. Доказване наличието на скорбяла в хранителни продукти.
3. Доказване наличие на белтъци в хранителни продукти
4. Доказване наличие на мазнини в хранителни продукти

Ход на лабораторното занятие
В началото на часа се актуализират на знанията за състава на храната. Ор-

ганизира се беседа, с която учениците се мотивират относно необходимостта от 
усвояването на умения за доказване на състава на храната чрез стандартни реак-
ции. Темата за състава на хранителните продукти е особено актуална и може да се 
приведат примери от практиката. 

Учителят дава указания за хода на лабораторното занятие и указания за безо-
пасна работа. 
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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 използват разтво-
рите фелинг I и фелинг II, които се смесват непосредствено преди опита. Вместо 
ябълков сок може да се използва друг плодов сок. Добре е да се използва прясно 
приготвен плодов сок, а не сок от закупени опаковки, тъй като в тях има различни 
консерванти, които могат да попречат на резултата от опита. След като се изпъл-
ни опита с всички изследвани продукти учениците попълват резултатите в табли-
ците си в учебните тетрадки. (В учебника таблицата за задача 1 е попълнена.) 
Учениците могат да използват и други продукти, в които да докажат наличие или 
отсъствие на прости въглехидрати.

Ако липсва фелингов разтвор той може предварително да се приготви в 
лабораторията по химия от CuSO4. За приготвянето на фелинг I e необходимо 
да се прибавят 7g CuSO4  към 100 mL дестилирана вода, след което разтвора 
леко се загрява на спиртна лампа. За приготвянето на фелинг II се използват 
35g калиево-натриев-татрат (KNaC4H4O6) и 20g NaOH, които се разтварят в 
100 mL дестилирана вода след известно загряване. 

При изпълнението на задача 2. е добре да се обърне внимание на това, че ако 
се капнат повече от 3 – 4 капки от луголовия разтвор оцветяването няма да е тъм-
нолилаво, а почти черно. След осъществяване на експеримента се отчитат резул-
татите и се вписват в таблицата към задача 2. в учебната тетрадка. Възможно е да 
се изследват и други продукти. 

Задача 3. изисква експериментално доказване на белтъци в хранителни проду-
кти при използване на биуретова реакция, при която се получава синьо-виолетово 
оцветяване при наличие на белтъци. След изпълнението на задачата и вписването 
на резултатите в таблицата в учебната тетрадка учителят може да запознае уче-
ниците и с друга реакция – доказване наличието на белтък чрез денатуриране. 
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. Денатуриране може да се получи и 
при взаимодействие с киселина, с основа. Особено възпитателно би било, ако де-
монстрирате на учениците си денатурация на суров яйчен белтък чрез накапване 
на алкохол.

Със задача 4. се усвояват умения за доказване на мазнини в хранителни про-
дукти. Освен описания в учебника метод с поява на мазно петно върху хартия при 
наличие на мазнини, може да се демонстрира още една проба за доказването им. 
Използва се свойството на мазнините да не се разтварят във вода. Демонстрирайте 
това свойство, като в епруветка с вода капнете по няколко капки олио, зехтин или 
друго течно масло. Този метод не може да се използва, ако мазнините са част от 
състава на храната. След като учениците приключат с изпълнението на задача 4. 
и попълнят резултатите си в учебната тетрадка, учителят приканва учениците да 
подредят работното си място. 
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Учителят организира беседа, с която се проверява усвоеността на методите за 
доказване на прости и сложни въглехидрати, белтъци и мазнини в състава на хра-
нителни продукти. Може да организила игра, като изброява различни хранителни 
продукти, а учениците предлагат методи за доказване съдържанието на хранител-
ни вещества. 

При налично време в учебния час се дава следната задача: Домакиня купила 
3 кофички кисело мляко от различни марки. Едното от млеката било с ниска 
масленост, но с много гъста консистенция. Как може да разсеете съмненията 
на домакинята, че в това мляко не се съдържа нишесте? 

Учениците дават своите предложения, като ги аргументират. В края на часа се 
осъществява оценяване на практическите умения на учениците.

Контрол – текущо оценяване: проверка и оценка на практически умения
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13. ЗДРАВНИ ПОЗНАНИЯ И ХИГИЕНА  
НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Вид на урока: семинар

Компетентности като очаквани резултати от обучението:
• изброява фактори, които увреждат и фактори, които укрепват дихателната 

система
• изброява и описва по алгоритъм (причини-признаци-превенция) заболява-

ния на дихателната система
• оценява и дискутира значението на състава на въздуха за нормалното функ-

циониране на организма
• изяснява влиянието на болестотворните микроорганизми върху дихателните 

органи
• аргументира вредата от тютюнопушенето и замърсеността на въздуха за чо-

вешкия организъм

Контекст и дейности
– търси и представя информация за заболявания на дихателната система от раз-

лични източници
– участва в беседа и описва наблюдения от жизнения си опит 
– изразява мнение, обсъжда и дискутира влиянието на различни фактори върху 

дихателната система
– обосновава отговорите си и прави изводи
– усъвършенства уменията си за диалогично общуване 
– подготвя се самостоятелно или работи в екип, изготвяйки постер или презен-

тация за опасните последици от тютюнопушенето
– представя проекта си, усвоявайки умения за публична изява
– прави самооценка на начина си на живот, като сравнява хигиенните правила 

и съвети с поведението си
– работи с учебника и учебната тетрадка 
– използва и работи с електронни ресурси

Умения: работа с текст, умения за извличане на съществена информация от 
учебник, научно-популярна литература и други източници, умения за събиране на 
информация от интернет източници, умения за диалогично общуване и презенти-
ране на информация
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План на урока:
I. Фактори, влияещи върху дихателната система
1. Фактори увреждащи дихателната система
2. Фактори укрепващи дихателната система

II. Фактори с неблагоприятно въздействие върху дихателната система
1. Замърсен въздух
2. Тютюнопушене
3. Болестотворни микроорганизми

III. Болести на дихателнта система

Методи: беседа, самостоятелна работа с научно-популярна 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 преди урока учителят трябва да представи плана на семинара, 
както и да посочи подходящи източници на информация по темата. В хода на под-
готовката за урока учениците се разпределят в работни екипи. I eкип – проучва 
влиянието на замърсения въздух върху дихателната система; II екип – проучва как 
влияе тютюнопушенето върху дихателната система; III екип – изследва и описва 
болестите ринит, бронхит и пневмония; IV екип – изследва и описва грипа и брон-
хиалната астма, като болести, засягащи дихателната система и V екип – изследва и 
описва белодробна туберкулоза и белодробен рак. Всеки екип трябва да изработи 
проект, който да презентира в часа.

Урокът може да започне с решаването на казус, който се представя от учителя 
или е подготвен предварително и е поставен на всяко работно място.

Казус: Всяка Коледна ваканция Иво и Мая обичат да прекарват на село при 
баба и дядо. Къщата им се отоплява на дърва и въглища. През последната ваканция 
обаче, се случва инцидент. Една нощ децата внезапно се събуждат от силна мириз-
ма на дим. Изтичват бързо в стаята на баба си и дядо си и установяват, че възраст-
ните хора са замаяни и  имат силна и дразнеща кашлица. Отговорете на въпросите:

1. Какви действия трябва да предприемат Иво и Мая?
2. С кое вещество е изпълнен въздуха в стаята? Коя е причината?
3. Защо възрастните хора се чувстват замаяни?
4. Вдишването на кое вещество ще помогне за нормализиране на дишането на 

възрастните хора? Обяснете от гледна точка на механизма на газовата обмяна в 
белите дробове.
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След обсъждане на казуса логично следва презентиране на проекта на  I екип, 
а след това и на останалите. Време за презентиране 5 – 7мин. Презентирането на 
болестите става по еднакъв алгоритъм: причини, симптоми, превенция

Оценка на работата на учениците – текущо оценяване (индивидуално и/или 
групово): проверка и оценка на умения за изработване и представяне на постер, 
презентация, колаж и др.

Домашна работа: стр. 41, зад. 3 и 4 от учебника
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15. ОТДЕЛИТЕЛНА СИСТЕМА. УСТРОЙСТВО, ФУНКЦИИ  
И ХИГИЕНА НА ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА

Форма на организация – урок за нови знания

Методи – разказ, беседа, наблюдение

Прийоми – изграждане на динамични рисунки, попълване на таблица

Компетентности като очаквани резултати от обучението по темата
• дефинира процеса отделяне
• изброява органите на отделителната система 
• описва устройството и функциите на отделителните органи
• означава (върху схема, изображение, модел) отделителните органи
• сравнява отделителната система на човека с тази на бозайниците по устрой-

ство и по функции
• изброява и описва по алгоритъм (причини – признаци – превенция) заболява-

ния на отделителната ситема

Контекст и дейности за урочната единица
• участва в беседа и актуализира знанията си за процеса отделяне, устройство-

то и функциите на отделителните органи
• описва трите етапа на уринообразуването
• работи с модели, макети, снимки на отделителна система
• обсъжда и дискутира хигиенни правила на поведение, предпазващи от боле-

сти на отделителната система
• използва и работи с електронни ресурси
• работи с учебника и в учебната тетрадка
• решава задачи и отговаря на въпроси

Нагледни средства – модел на бъбрек, модел на нефрон, табло или друго изо-
бражение /макет, дигитално изображение/ на отделителна система; 

План на урока:
Отделителна система. Устройство, функции и хигиена на отделителната система
1. Отделителна система 

а) бъбреци
б) пикочни пътища (пикочопроводи, пикочен мехур и пикочен канал)

2. Устройство на бъбрек
3. Функция на бъбрек – образуване на урина
4. Пикочни пътища – устройсто и функции
5. Хигиена на отделителната система

а) фактори с неблагоприятно въздействие
б) заболявания на отделителните органи

Ход на урока 
Предложените отговори на учениците са очаквани и изчерпателни. Ако учени-

ците не дават изчерпателни отговори, учителят осъществява корекционна дейност, 
като допълва и доизяснява отговорите на зададените въпроси.



57

Дейност на учителя Дейност на ученика

Мотивационният компонент се органи-
зира чрез беседа за актуализиране проце-
сите на обмяна на веществата и процеси-
те, протичащи в храносмилателната сис-
тема и дихателната система. Беседата 
може да съдържа следните въпроси:

1. Назовете основните групи хранителни 
вещества, които осигуряват енергия и гра-
дивен материал за организма.

2. До какво се разграждат веществата в 
храносмилателната система?

3. В кой орган на храносмилателната 
система смлените вещества се всмукват в 
кръвта?

4. Как се транспортират мастните кисели-
ни, аминокиселините, глюкозата и глицеро-
ла до всички клетки?

5. С участието на кой газ в клетките се 
освобождава енергията, съдържаща се в 
градивните частици на хранителните веще-
ства?

6. Кои органи отделят в околната среда 
веществата, които са крайни продукти от 
обмяната на вещества?

Учениците участват в беседата, като от-
говарят на въпросите:

1. Основните групи хранителни веще-
ства, които осигуряват енергия и градивен 
материал за организма са въглехидрати, 
мазнини, белтъци.

2. Въглехидратите се разграждат до глю-
коза, белтъците до аминокиселини, мазни-
ните до глицерол и мастни киселини.

3. Смлените вещества се всмукват в тън-
ките черва чрез власинките към кръвта.

4. Транспортирането на мастните кисе-
лини и глицерола до всички клетки се осъ-
ществява от лимфата, а на аминокиселини-
те и глюкозата – от кръвта.

5. С участието на О2 в митохондриите на 
всяка клетка се осъществява разграждане-
то на глюкозата и се освобождава енерги-
ята, съдържаща се в нея, под форма, която 
е в състояние да се използва за нуждите на 
клетката.

6. От белите дробове се отделят въгле-
роден диоксид и вода; от дебелото черво се 
изхвърлят несмлените остатъци от храната. 

След отговора, който дават учениците, 
учителят обяснява, че има и други крайни 
продукти от обмяната на веществата и 
други пътища за изнасянето им извън тя-
лото.

Осъществява се преход към новата 
тема – Основните жизнени процеси хране-
не и дишане се осъществяват в определени 
системи от органи. Назовете тези системи.

Предстои да изучите процеса отделяне и 
системата, в която се осъществява.

• Кой основен жизнен процес се нарича 
отделяне?

• Коя система осъществява при животните 
процеса отделяне?

• Кои органи изграждат отделителната 
система на бозайниците? Посочете ги вър-
ху изображението.

Учителят демонстрира дигитално изо-
бражение или табло (макет) на отделителна 
система на бозайник.

Назовават храносмилателна и дихател-
на система.

Дефинират основния жизнен процес от-
деляне.

Назовават отделителна система

Назовават отделителните органи – бъб-
реци, пикочопроводи, пикочен мехур и 
пикочен канал.

Разпознават назованите отделителни 
органи и ги посочват на модел, изображе-
ние.
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Записва темата на дъската. Следва на-
сочване на вниманието към отделителната 
система на човек – върху изображение  – 
дигитално, табло, макет или в учебника. 
Учителят посочва органите, които изграж-
дат системата като ги групира.

Изяснява значението на отделянето за 
организма. Посочва и други органи, чрез 
които се отделят непотребни вещества и 
крайни продукти от обмяната на вещества-
та – черен дроб, кожа. 

Възлага изпълнение на задача 1. от учеб-
ната тетрадка – означаване на органите на 
отделителната система върху изображение.

Записват темата на урока. 
Ако учениците работят в учебната 

тетрадка към учебника, темата и точ-
ките от плана са записани в нея. Учени-
ците работят само по задачите.

Записват точка 1 от плана в учебната 
тетрадка.

1. Отделителна система:
а) бъбреци
б) пикочни пътища (пикочопроводи, пи-

ко чен мехур и пикочен канал)
Работят по задача 1. от учебната тет-

радка, разпознават и означават отдели-
телните органи на човек.

Предстои да се изяснят устройството и 
функциите на отделните органи – точка 2 
от урока. Учителят възлага самостоятелна 
работа с учебника на стр. 45, наблюдение 
на надлъжния срез на бъбрек от стр 44 и 
попълване на информацията в таблицата в 
учебната тетрадка – задача 2. След изпъл-
нението на задачата осъществява контрол 
върху вписаната информация и същевре-
менно проверява правилно ли са работили 
учениците. При необходимост извършва 
корекционна и разяснителна дейност. Изя-
снява биологичното значение на огромния 
брой нефрони с функцията и скоростта на 
протичане на уринообразуването. 

2. Устройство на бъбрек

Кора Сърцевина Нефрони Бъбречно
легенче

Самостоятелно проучват информа-
ция от учебника и вписват данни за ус-
тройството на бъбрека в таблицата.

Записва точка 3. от урока и изяснява ета-
пите на образуване на урината. Изгражда 
таблицата и заедно с учениците вписват 
съществените моменти от процеса – фил-
трация на кръвната плазма и образуване 
на първична урина, състав на първичната 
урина, обратно всмукване на вода и необ-
ходими вещества, секреция на непотреб-
ни вещества, състав на крайната урина. В 
учебната тетрадка се изпълнява задача 3. 
заедно с учителя. 

3. Образуване на урина
Изслушват обясненията на учителя и за-

едно с него попълват задача 3. в учебната 
тетрадка.

Етапи на образуването  
на урината Същност

1. Филтрация на кръвната 
плазма и образуване на 
първична урина

2. Обратно всмукване

3. Секреция
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Записва на дъската точка 4. от урока и 
възлага задача 4. от учебната тетрадка – са-
мостоятелно проучване на информацията 
за устройството и функциите на пикочните 
пътища в учебника на стр. 46 и вписване в 
таблица. Следва контрол на изпълнението 
на задачата и при необходимост корекцион-
на и разяснителна дейност.

4. Пикочни пътища

Пикочо-
проводи

Пикочен 
мехур

Пикочен 
канал

По точка 5. от урока учителят акцентира 
върху факторите с неблагоприятно въз-
действие и ги записва. 

Съобразно възможностите на учениците 
учителят може да им възложи предварител-
но проектни задачи, свързани с информа-
ция за заболяванията на отделителната сис-
тема по алгоритъм (заболяване – причини 
– симптоми – превенция). 

Ако не е възложил задачи учителят пред-
ставя информацията, която се попълва в 
таблица (задача 5 от учебната тетрадка).

5. Хигиена на отделителната система
а) фактори с неблагоприятно въздействие
б) заболявания на отделителните органи

Учениците представят проектните 
си задачи – индивидуално или екипно по 
зададения алгоритъм (заболяване – причи-
ни – симптоми – превенция). 

Демонстрират умения за презентира-
не, поведение пред аудитория, умения за 
владеене вниманието на аудиторията.

За изясняване значението на фукцията на 
отделителната система за поддържане по-
стоянния състав на веществата в кръвта де-
монстрира на екран (или ползва електронни 
ресурси) сравнителни таблици за състава 
на урината в норма и отклонения като ор-
ганизира дискусия относно възможните 
причини. 

Препоръчително е да организира дис-
кусия и за влиянието на алкохола, безкон-
тролното пиене на лекарства без лекарско 
предписание, приемане на енергийни на-
питки и храни с добавки, които не могат да 
се разграждат в организма.

– сравняват
– анализират
– правят изводи
– участват в дискусията
– аргументират изказани предположе-
ния

За получаване на обратна връзка в края 
на часа или за домашно задава следните въ-
проси:

1. В какво се изразява връзката между със-
тава на храната и урината, която се отделя?

2. Защо през лятото човек отделя по-мал-
ко урина, отколкото през зимата?

В края на часа поставя оценки на изпъл-
нението на проектните задачи, изпълнение-
то на самостоятелните задачи в тетрадките 
и на участието в беседите и дискусиите.
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1

ТЕСТ – ВХОДНО НИВО
I вариант

1.  Какво дава основание на учените да отнесат човека към царство Животни:
А) еднакво устроената дихателна система 
Б) постоянната телесна температура
В) активното движение
Г) еднаквите основни жизнени процеси

2. Родството на човека с бозайниците се открива в:
А) изправения стоеж на тялото
Б) общия план в строежа на тялото и крайниците
В) разположението на очите
Г) вътрешната опора на тялото

3. Коя тъкан НЕ се среща в тялото на многоклетъчните животни и човека:
А) нервна     Б) покривна     В) съединителна     Г) мускулна

4. Артериите са кръвоносни съдове, които:
А) пренасят кръв от сърцето към всички органи
Б) придвижват кръвта от органите към сърцето 
В) имат най-малък диаметър
Г) имат най-тънки стени

5. Химичното храносмилане:
А) се извършва само в червата
Б) е раздробяване на храната на малки частици
В) е разграждане на храната чрез храносмилателни сокове 
Г) се извършва преди механичното храносмилане

6. Клетката, представена на илюстрацията, 
участва в процеса оплождане и се нарича:
А) сперматозоид Б) яйцеклетка
В) зигота Г) спора

7. Кое е ГРЕШНОТО твърдение? Презервативът: 
А) предпазва от болести, предавани по полов път
Б) предпазва от нежелана бременност
В) предпазва от СПИН
Г) не предпазва от СПИН

8. Зиготата е:
А) женска полова клетка  Б) мъжка полова клетка
В) оплодена яйцеклетка Г) неоплодена яйцеклетка
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9.  Обмяната на О2 и СО2 между организма и околната среда се извършва в:
А) носната кухина  Б) трахеята
В) бронхите  Г) белите дробове

10.  Кое е ГРЕШНОТО твърдение:
А) Суровите зеленчуци имат по-малко витамини от термично обработените. 
Б) Алкохолизмът е физическа и психическа зависимост от алкохол.
В) Цигареният дим вреди на всички хора в задимено помещение.
Г) Продължителният стрес изтощава нервната система.

11.  Направете твърденията верни, като запишете след всяко от тях ДА 
или НЕ:
А) Водата, необходима на възрастен човек за едно денонощие, е около 

1 литър – ..........
Б) Здравословното хранене включва ограничен прием на сладкарски 

изделия – ..........
В) Трябва да се избягва престой на плажа между 12 и 15 часа – ..........

12.  Срещу всяка система от органи в животинския и в човешкия организъм 
запишете основния жизнен процес, с който е свързана.

1. храносмилателна система – ...............................................................................

2. опорно-двигателна система – ............................................................................

3. дихателна система – ...........................................................................................

4. отделителна система – ........................................................................................

13. Запишете коя е активната част на опорно-двигателната система –
 .......................................................................

14.  Попълнете в схемата нивата на орга-
низация на човешкия организъм.

кръв

13. Запишете коя е активната част на опорно-двигателната система –
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15. Като ползвате схемата, запишете органите от храносмилателната систе-
ма на бозайника.

1. ………………………….………..  4. ……………………….…………..

2. ………………………….………..  5. ……………………….…………..

3. …………………………………...  6. …………………………………...

16.  Коя е представената система от 
органи на човека?

 .................................................................

.................................................................

 Направете съответните означения.

1. .............................................................

2. .............................................................

3. .............................................................

4. .............................................................

17.  Направете твърденията верни, като подчертаете една от двете думи.
А) В черепа се намира главният мозък/гръбначният мозък.
Б) Нервната тъкан има свойството съкратимост/проводимост.
В) Нервната система на човека е ганглийна/тръбеста.

18. Подчертайте думата, която не е свързана логически с останалите. 

език         ухо         нос         далтонизъм         око

ма на бозайника.

1
5

6

4
3

2

1

2

3

4
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ТЕСТ – ВХОДНО НИВО
II вариант

1.  Какво дава основание на учените да отнесат човека към царство Животни:
А) вътрешната опора на тялото 
В) несамостойното хранене
Б) еднаквата външна обвивка на тялото
Г) клетъчният строеж на тялото

2.  Родството на човека с бозайниците се открива в:
А) прякото развитие 
В) дишането с бели дробове
Б) големия брой прешлени 
Г) кърменето на малките

3.  Коя тъкан НЕ се среща в тялото на многоклетъчните животни и човека:
А) епителна           Б) основна          В) нервна          Г) мускулна

4.  Вените са кръвоносни съдове, които:
А) пренасят кръв от сърцето към всички органи
Б) придвижват кръвта от органите към сърцето 
В) имат най-малък диаметър
Г) имат най-тънки стени

5.  Механичното храносмилане:
А) е раздробяване на храната на малки частици
Б) е разграждане на храната чрез храносмилателни сокове
В) се извършва след химичното храносмилане
Г) се извършва вътре във всяка  клетка

6.  Клетката, представена на илюстрацията, 
участва в процеса оплождане и се нарича:
А) яйцеклетка Б) сперматозоид
В) зигота Г) спора

7.  Кое от изброените заболявания е алергично:
А) грип  Б) възпаление на сливиците
В) бронхиална астма  Г) белодробна туберкулоза

8.  Заразяване с вируса ХИВ е възможно при:
А) ръкостискане  Б) плуване в басейн
В) полов контакт Г) ухапване от комар

9.  Богати на белтъци са:
А) плодовете и зеленчуците  Б) слънчогледът и маслините 
В) бонбоните и хлябът Г) млякото и сиренето

А) яйцеклетка Б) сперматозоид
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10.  Кое е ГРЕШНОТО твърдение:
А) Цигареният дим вреди само на пушачите в задимено помещение.
Б) Недоспиването затруднява запомнянето.
В) Наркотиците водят до привикване и болестно влечение към тях.
Г) Дори пиенето на малко алкохол забавя рефлексите на шофьорите.

11.  Направете твърденията верни, като запишете след всяко от тях ДА 
или НЕ:
А) Здравословното хранене включва ограничен прием на тестени изделия.
Б) Продължителният стрес предизвиква силна умора и намалена памет.
В) При четене книгата трябва да е на около 15 – 20 cm от очите.

12.  Срещу всяка система от органи в животинския и в човешкия организъм 
запишете основния жизнен процес, с който е свързана.

1. полова система – ...........................................................

2. опорно-двигателна система – .......................................

3. храносмилателна система – .........................................

4. дихателна система – .....................................................

13. Запишете коя е пасивната част на опорно-двигателната система – 

 ............................................................................................

14. Попълнете в схемата нивата на организация 
на човешкия организъм.

тъкан

14. Попълнете в схемата нивата на организация 
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15. Като ползвате схемата, запишете органите от дихателната система на 
бозайника.

1. ....................................................... 3. ........................................................

2. ....................................................... 4. ........................................................

16.  Коя е представената система от органи на човека?

  .................................................................

.................................................................

Направете  съответните означения 
и отговорете на въпроса.

1. .............................................................

2. .............................................................

3. .............................................................

4. .............................................................

Къде се образуват женските полови клетки? ................................................

17. Направете твърденията верни, като подчертаете една от двете думи.
А) Мускулната тъкан има свойството дразнимост/съкратимост.
Б) При наблюдение на скелет може/не може да се разпознае дали е на мъж 
или на жена.
В) Подвижното свързване на костите се осъществява чрез стави/мускули.

18. Подчертайте думата, която не е свързана логически с останалите: 

език         ухо         нос         късогледство         око

4
3

2
1

2
3

4

1
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ТЕСТ – ИЗХОДНО НИВО
 I  вариант

1.  Кой от изброените признаци е характерен за човешкия скелет?
А) странично сплеснат гръден кош 
Б) гръбначен стълб с двойна S-образна извивка
В) лицев дял на черепа, по-голям от мозъчния дял
Г) плоско ходило

2.  Къде артериалната кръв се превръща във венозна?
А) в белите дробове
Б) в тъканите
В) в сърцето
Г) в артериите

3.  Сивото мозъчно вещество:
А) има проводна функция
Б) образува кората на гръбначния мозък
В) е изградено от телата на неврони
Г) е изградено от аксони

4.  Коя дума не е логически свързана с останалите?
А) бъбрек
Б) пикочопровод
В) пикочен мехур
Г) бъбречни камъни

5.  Кое е вярното твърдение?
А) Маточните тръби свързват яйчниците с матката.
Б) Овулация настъпва при всеки полов контакт.
В) Яйцеклетките са по-малки от сперматозоидите.
Г) Влагалището има крушовидна форма със стеснен горен край.

6.  Връзката между ендокринна и нервна система се осъществява чрез:
А) щитовидната жлеза
Б) задстомашната жлеза
В) хипофизата
Г) надбъбречните жлези

7.  Кой процес НЕ се извършва във въздухоносните пътища:
А) затопляне на въздуха
Б) гласообразуване
В) пречистване на въздуха
Г) газова обмяна
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8.  Кои твърдения характеризират вдишването?
1. То е активен процес. 
2. Мускулите на белия дроб се съкращават.
3. Диафрагмата се повдига нагоре.
4. Междуребрените мускули се съкращават.
А) 1 и 2            Б) 1 и 4            В) 3 и 4            Г) 1, 2 и 4

9.  Попълнете липсващите думи.

Зрялата яйцеклетката се отделя от яйчника и попада в ....................................

............ Явлението се нарича .................................................. Оплождането се 

осъществява в ......................................................... Оплодената яйцеклетка се 

нарича ................................................................... 

10.  Означете с „Х“ в таблицата мястото на разграждане на въглехидратите, 
а в последната графа – крайните продукти от разграждането им.

Хранителни 
вещества

Устна 
кухина Стомах Тънко 

черво Крайни продукти

Въглехидрати

11.  Свържете със стрелка свързващия отдел на сетивните системи и сино-
нима, отразяващ функцията му.

 Проводна част

Свързващ отдел Анализираща част

 Възприемаща част

12.  Направете твърденията верни, като подчертаете една от двете думи.
А) Еритроцитите/тромбоцитите съдържат хемоглобин.
Б) Левкоцитите/еритроцитите имат защитна функция.
В) Движението на кръвта от дясната камера на сърцето до белите дробове и 
обратно до лявото предсърдие се нарича голям кръг/малък кръг на кръвообра-
щение.

13.  На човек, преживял катастрофа, трябва спешно да се прелее кръв. Той е 
от кръвна група А, а в медицинския пункт има само кръв от групите 0 и 
В. Може ли да му се прелее кръв? Ако е възможно – от коя от наличните 
кръвни групи? 

 .............................................. 
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14.  Подредете правилно частите на рефлексната дъга, като впишете в ква-
дратчетата буквените им означения.
А) нервен център
Б) рецептори
В) изпълнителен орган
Г) сетивен неврон
Д) моторен (двигателен) неврон

15.  Запишете чрез букви изброените кости към съответния отдел на човеш-
кия скелет. 
А) прешлени
Б) ключица
В) лопатка
Г) опашна кост
Д) кръстцова кост

Раменен пояс

Гръбначен стълб

16.  Като ползвате схемата, запишете 
органите от храносмилателната 
система.

1. ..........................................................

2. ..........................................................

3. ..........................................................

4. ..........................................................

5. ..........................................................

6. ..........................................................

6

5
4

3

2

1
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ТЕСТ – ИЗХОДНО НИВО 
II  вариант

1. Кой от изброените признаци е характерен за човешкия скелет?
А) гръбначен стълб, извит като дъга
Б) палец на ръката, противопоставящ се на другите пръсти
В) лицев дял на черепа, по-голям от мозъчния дял
Г) странично сплеснат гръден кош

2. Къде венозната кръв се превръща в артериална?
А) в белите дробове
Б) в тъканите
В) в черния дроб
Г) във вените

3. Бялото мозъчно вещество:
А) образува мозъчни ядра
Б) изгражда кората на крайния мозък
В) е изградено от телата на неврони
Г) е изградено от аксони

4. Коя дума не е логически свързана с останалите?
А) секреция
Б) филтрация
В) обратно всмукване
Г) цистит

5. Кое е вярното твърдение?
А) След оплождане жълтото тяло в яйчника атрофира и изчезва.
Б) Овулация настъпва по средата на менструалния цикъл.
В) Яйцеклетката може да бъде оплодена до 3 дни след овулацията.
Г) Женските полови хормони се образуват в матката. 

6. Кой витамин осигурява нормалната обмяна на калций и фосфор?
А) витамин E
Б) витамин K
В) витамин D
Г) витамин C

7. Болестта гигантизъм се причинява от:
А) хиперфункция на хипофизата
Б) хипофункция на хипофизата
В) хиперфункция на щитовидната жлеза
Г) хипофункция на щитовидната жлеза
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8. Алвеолите са:
1. основна структурна единица на белите дробове.
2. тънкостенни мехурчета.
3. обхванати от гъста капилярна мрежа.
4. изградени от многослоен ресничест епител.

А) 1 и 3          Б) 2 и 4          В) 1, 2 и 3          Г) 1, 2 и 4

9. Попълни липсващите думи:

Сливането на яйцеклетка със сперматозоид се осъществява в .........................

........................................ и се нарича .......................................... Ако яйцеклет-

ката не срещне сперматозоид, тя умира и се изхвърля с повърхностния слой 

на матката. Явлението се нарича ............................... и настъпва периодично, в 

интервал от ............. дни.

10. Означете с „Х“ в таблицата мястото на разграждане на белтъците, а в 
последната графа – крайните продукти от разграждането им.

Хранителни 
вещества

Устна 
кухина Стомах Тънко 

черво Крайни продукти

Белтъци

11. Свържете със стрелка централния отдел на сетивните системи и сино-
нима, отразяващ функцията му.
 Проводна част

Свързващ отдел Анализираща част

 Възприемаща част

12. Направете твърденията верни, като подчертаете една от двете думи:
А) Еритроцитите / левкоцитите пренасят газовете О2 и СО2.
Б) Тромбоцитите / левкоцитите участват в кръвосъсирването.
В) Движението на кръвта от лявата камера на сърцето до всички клетки и 
обратно до дясното предсърдие се нарича голям кръг / малък кръг на кръво-
обращение.

13. На човек, преживял катастрофа, трябва спешно да се прелее кръв. Той е 
от кръвна група В, а в медицинския пункт има само кръв от групите 0 и 
А. Може ли да му се прелее кръв? Ако е възможно – от коя от наличните 
кръвни групи?

......................................................



71

14. Сравнете частите на рефлексната дъга и частите на сетивните системи 
(анализаторите). Кои от структурите се наблюдават само в рефлексните 
дъги и липсват в анализаторите:
А) рецептори
Б) сетивен нерв
В) нервен център
Г) двигателен нерв
Д) реагиращ орган (мускул или жлеза)

15. Запишете чрез букви изброените кости към съответния отдел на човеш-
кия скелет: 
А) ребра
Б) малък пищял
В) бедрена кост
Г) голям пищял
Д) гръдна кост

Гръден кош Бедро Подбедрица

16. Като ползвате схемата, запишете органите на дихателната система.

1. ................................................................

2. ................................................................

3. ................................................................

4. ................................................................

5. ................................................................

6. ................................................................

2. ................................................................

3. ................................................................

4. ................................................................

5. ................................................................

6. ................................................................

1

3

6

5

4

2
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СЕДМИЧЕН ТЕСТ СТРЕС

Понятието „стрес“ днес е много популярно и често срещано в говоримия език. 
На всеки от нас му се е случвало да има „чувството“, че усеща както тялото, така 
и духа си в особено състояние, а в същото време да се чувства здрав. Това комби-
нирано “чувство” се определя като стресово състояние. Следващият тест цели да 
ви помогне да определите състоянието, в което сте се намирали през седмицата.

Забележка: Всяко кръстче, което сте нанесли в съответното място, отговаря 
на една точка.

Въпроси

П
он

ед
ел

ни
к

В
то

рн
ик

С
ря

да

Ч
ет

въ
рт

ък

П
ет

ък

С
ъб

от
а

Н
ед

ел
я

1. Спиш ли малко и лошо?

2. Дразниш ли се от нещо по пътя за училище?

3. Дразниш ли се в училище?

4. Потиска ли те пребиваването в училище?

5. Дразнят ли те шумовете?
6. Стига ли ти времето за домашни работи, хоби и 
развлечения?
7. Изпиваш ли повече от 3 чаши кока-кола на ден?

8. Гледаш ли телевизия повече от един час дневно?

9. Чувстваш ли се отпаднал?

10. Ядеш ли много?

11. Ядеш ли много сладки неща?
12. Имаш ли проблеми със съучениците/
приятелите си?
13. Дълго ли учиш?

14. Създаваш ли неприятности на роднините си?

15. Съмняваш ли се в себе си и в способностите си?

16. Имаш ли болки в главата, сърцето и стомаха?

17. Имал ли си изморителен изпит или трудна 
работа?
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ТЕСТ – КАК СЕ ХРАНИТЕ

За всеки въпрос изберете само един от четирите отговора – много рядко, рядко, 
често, много често. Всеки отговор „много рядко“ ви носи 1 точка, отговор „ряд-
ко“– 2 точки, отговор „често“ – 3 точки, а отговор „много често“ – 4 точки.  Накрая 
сумирайте точките.

Въпроси

М
но

го
 р

яд
ко

 

Ря
дк

о 

Ч
ес

то
 

М
но

го
 ч

ес
то

 

1. Хапвам си обилно един път на ден.
2. Не се храня в определени часове.
3. Хапвам на крак.
4. Бързам когато се храня.
5. Дъвчейки, мисля за своите проблеми.
6. Когато се храня влизам в оживен спор или се карам.
7. По време на ядене чета нещо.
8. Не чакам храната да изстине.
9. Ям направо от храната в хладилника.
10. Наведнъж поемам голямо количество храна и питиета.
11. Консумирам и ястия, които не ми харесват на външен вид.
12. Храня се еднообразно.
13. Пресолявам храната си.
14. Злоупотребявам с черен пипер и други лютиви подправки.
15. Консумирам пържени храни.
16. Пренебрегвам всекидневен прием на плодове и зеленчуци.
17. Пия газирани подсладени напитки.
18. Пия кафе на гладно.
19. Пуша или позволявам на други да пушат когато се храня.
20. Вечерям след 21 часа.
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ОТГОВОРИ НА ТЕСТ – ВХОДНО НИВО

Задачи 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
I ВАРИАНТ В Б Б А В Б Г В Г А
II ВАРИАНТ В Г Б Б А Б В В Г А

I ВАРИАНТ
11. А) НЕ; Б) ДА; В) ДА. 12. 1. храносмилателна система – хранене. 2. опорно-двигателна 
система – движение. 3. дихателна система – дишане. 4. отделителна система – отделяне. 
13. мускулите. 14. клетка – тъкан – орган – система от органи – организъм. 15. 1. устна 
кухина. 2. хранопровод. 3. стомах. 4. тънко черво. 5. дебело черво. 6. анус. 16. отделителна 
система. 1. бъбрек. 2. пикочопровод. 3. пикочен мехур. 4. пикочен канал. 17. А) В черепа 
се намира главният мозък / гръбначният мозък. Б) Нервната тъкан има свойството съкра-
тимост / проводимост. В) Нервната система на човека е ганглийна/тръбеста. 18. език, 
ухо, нос, далтонизъм, око.

II  ВАРИАНТ
11. А) ДА; Б) ДА; В) НЕ. 12. 1. полова система – размножаване. 2. опорно-двигателна 
система – движение. 3. храносмилателна система – хранене. 4. дихателна система – ди-
шане. 13. костите (скелетът). 14. клетка – тъкан – орган – система от органи – организъм.  
15. 1. носна кухина. 2. гръклян. 3. трахея. 4.бял дроб. 16. полова система; в яйчниците.  
1. яйчник. 2. яйцепровод (маточна тръба). 3. матка. 4. влагалище. 17. А) Мускулната тъкан 
има свойството дразнимост/съкратимост. Б) При наблюдение на скелет може/не може 
да се разпознае дали е на мъж или на жена. В) Подвижното свързване на костите се осъ-
ществява чрез стави/чрез мускули. 18. език, ухо, нос, късогледство, око.

ОТГОВОРИ НА ТЕСТ – ИЗХОДНО НИВО

Задачи 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
I ВАРИАНТ Б Б В Г А В Г Б
II ВАРИАНТ Б А Г Г Б В А В

I  ВАРИАНТ
9. Зрялата яйцеклетката се отделя от яйчника и попада в маточната тръба (яйцепрово-
да). Явлението се нарича овулация. Оплождането се осъществява в маточната тръба. 
Оплодената яйцеклетка се нарича зигота.
10. 

Хранителни вещества Устна кухина Стомах Тънко черво Крайни продукти
Въглехидрати Х Х глюкоза

11. свързващ отдел –––––––––– проводна част. 12. А) Еритроцитите/левкоцитите 
съдър жат хемоглобин. Б) Тромбоцитите/левкоцитите имат защитна функция. В) Движе-
нието на кръвта от дясната камера на сърцето до белите дробове и обратно до лявото пред-
сърдие се нарича голям кръг/малък кръг на кръвообращение. 13. може; от кръвна група 0.
14. Б Г А Д В . 15. Раменен пояс Б, В

Гръбначен стълб А, Г, Д

.

16. 1. устна кухина; 2. хранопровод; 3. стомах; 4. тънко черво; 5. дебело черво; 6. анус.
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II ВАРИАНТ
9. Сливането на яйцеклетка със сперматозоид се осъществява в маточните тръби (яйце-
проводите) и се нарича оплождане. Ако яйцеклетката не срещне сперматозоид, тя умира 
и се изхвърля с повърхностния слой на матката. Явлението се нарича менструация и 
настъпва периодично, в интервал от 28 дни.
10. Хранителни вещества Устна кухина Стомах Тънко черво Крайни продукти

Белтъци Х Х аминокиселини

.

11. централен отдел –––––––––– анализираща част. 12. А) Еритроцитите/левкоцитите 
пренасят газовете О2 и СО2. Б) Тромбоцитите/левкоцитите участват в кръвосъсирва-
нето. В) Движението на кръвта от лявата камера на сърцето до всички клетки и обратно 
до дясното предсърдие се нарича голям кръг/малък кръг на кръвообращение. 13. може; от 
кръвна група 0. 14. Г) двигателен нерв и Д) реагиращ орган (мускул или жлеза).
15. Гръден кош Бедро Подбедрица

А, Д В Б, Г

.

16. 1. носна кухина; 2. гълтач; 3. гръклян; 4. трахея; 5. бронх; 6. бял дроб.

ОТГОВОРИ НА СЕДМИЧЕН ТЕСТ СТРЕС

1 – 21 точки: Поздравления! Но къде и как живееш така, че да избегнеш напълно стре-
са? Или спадаш към тези хора, които не забелязват, че са в стресово състояние? Или ти е 
необходимо малко стрес, за да увеличиш успехите си?

22 – 43 точки: В сравнение с другите изпитваш малко стрес. Внимавай количеството да 
не бъде по-голямо в сравнение с това, което би могъл да понесеш.

44 – 65 точки: Внимание! Трябва да отстраниш определено количество стрес. В проти-
вен случай ще те връхлети болест.

66 и повече точки: Опасност! Живееш в особено стресово състояние. Промени веднага 
начина си на живот и непременно се посъветвай с лекар!

ОТГОВОРИ НА ТЕСТ – КАК СЕ ХРАНИТЕ

До 25 точки: Браво! Вие се храните правилно и това е условие за вашето добро здраве.
26 – 50 точки: Вие знаете повечето изисквания за правилно хранене. А пропуските си 

може да поправите с известни усилия. 
51 – 75 точки: Спазването на правилата за хранене за вас е проблем и трябва да го ре-

шите по-скоро. Помислете какво ще загубите и какво ще спечелите, ако се храните според 
тези правила.

76 – 80 точки: Трябва изключително сериозно да се замислите върху начина си на хра-
нене и незабавно да го промените. Продължавате ли така, сами се излагате на опасности от 
гастрит, язва на стомаха, възпаление на жлъчния мехур, затлъстяване, бъбречна хиперто-
ния и редица други болести. 
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