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ВЪВЕДЕНИЕ
Уважаеми колеги и ученици,
Помагалото включва задачи тип ключови компетентности за гимназиалния етап на
обучение по биология и здравно образование, които са основен инструмент в обучението
по природни науки. Този тип задачи играe съществена роля за усвояването на знанията,
свързани с природните науки, и формирането на умения за анализ и оценяване на
ситуацията, отношение и отговорност за опазване на собственото здраве и природата като
цяло. Задачите в пособието могат да се използват както за работа в клас, така и за
домашна работа (самостоятелна подготовка), в различни типове уроци (нови знания,
преговор, дискусия и др.), в задължителната или профилираната подготовка. Чрез тях се
формират умения и отношения съобразно изискванията на новата учебна програма,
подпомага усвояването, обобщаването и систематизирането на знанията.
Задачите в помагалото съдържат и любопитна информация, научни факти, откъси от
книги, филми и т.н. Във всяка задача е използван интрадисциплинарен и
интердисциплинарен подход с цел получаване на по-трайни знания, развиване на
критично мислене, умения за анализ и синтез.
Като цяло изданието включва общо 82 задачи, разпределени в четири части. Те са
предназначени за учениците в IX клас (33 задачи) и в X клас (общо 23 задачи) и 26 задачи
(работни листове), които могат да се използват при разработка на уроците за еволюция на
организмите. Всички задачи са апробирани в практиката. Подредени са в три дяла,
оцветени в различен цвят:
- химичен състав на клетката, ензими и ензимно действие, клетка – оцветени в
синьо;
- екология – оцветени в зелено;
- генетика и еволюция – оцветени в лилаво;
- еволюционни теории и антропогенеза – оцеветени в червено.
В началото на всяка част има таблица, която включва обекта на усвояване
(основните понятия), целите на учебно-възпитателната работа и номера на задачата, чрез
която се постигат очаквани резултати. Всеки преподавател преценява коя задача е найподходяща за неговите ученици. Структурата на всяка задача е специфична, тъй като
всяка е с различна трудност и формира различни компетентности. Те не са подредени
стриктно по урочни единици, защото решаването на всяка задача изисква използването на
знания от различни области, макар и основните понятия в някои от тях да са едни и същи.
Всяка задача има название, съобразено с темата, която се разглежда в нея. Включва
текст (или текстове), към който са поставени конкретни въпроси, на които ученикът
трябва да напише отговор, да начертае схема, попълни таблица, направи изчисления и т.н.
Някои от задачите са с повишена трудност и са обозначени със светеща крушка . За да
отговори на въпросите към всяка задача, ученикът използва знанията си по биология в
предходен клас, химия, география, литература, история и т.н., общата си култура. В края
на помагалото има текстове (допълнения) за улесняване на работата на ученика и
преподавателя.
Работата ни в клас е динамична. Предизвикателството да направим часа ни
интересен и полезен за ученика е голямо. С тези задачи се надяваме да спомогнем за
повишаване на качеството на образователния продукт.
Приятна работа!
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ХИМИЧЕН СЪСТАВ НА КЛЕТКАТА.
ЕНЗИМИ И ЕНЗИМНО ДЕЙСТВИЕ.

Учебно знание
(обект на усвояване)
формени елементи на кръвта,
кръвни групи

неорганични съединения
(вода, неорганични
съединения),
биополимери,
въглехидрати,
липиди,
белтъци,
нуклеинови киселини (ДНК,
РНК)

биополимери,
въглехидрати,
липиди,
белтъци,
нуклеинови киселини
(ДНК, РНК)

метаболизъм,
метаболитни процеси
(анаболитни и катаболитни)
ензими,
ензимно действие
(фактори на ензимното
действие)

Очаквани резултати

Задача
№

Анализира данни, представени в табличен или
графичен вид, за състава на кръвта и урината в
норма и патология. Оценява рискови ситуации,
свързани със заразяването по кръвен път и
аргументира личната отговорност на всеки човек.
Оценява и дискутира значението на състава на
кръвта за здравето на човека. Чертае схеми и
анализира текстове за химичен състав на клетката.

1

Дефинира въглехидрати, липиди, белтъци, ензими,
нуклеинови киселини (ДНК, РНК).
Групира органичните съединения въз основа на броя
и вида на мономерните им единици.
Сравнява групи биополимери по състав и функции.
Разпознава (в текст, изображение, модел), описва по
алгоритъм (състав − свойства − функции) и
представя схематично неорганични и органични
съединения. Сравнява по състав и функции групи
полимери.
Обосновава общо и различно между нежива и жива
природа по отношение на изграждащите ги химични
елементи и съединения. Чертае схеми и анализира
текстове за химичен състав на клетката.

2, 3, 4,
5, 6, 18

Описва и илюстрира с примери приложението на
знания за клетката в науката, биотехнологичните
производства, медицината, селското стопанство,
опазването на околната среда, по-отговорно
отношение към човешкото здраве.
Проучва различни източници на информация и
изработва презентации, проекти и др. за
приложението на знанията за клетката. Чертае схеми
и анализира текстове за химичен състав на клетката.

7, 8, 9,
10

Проучва и анализира различни източници на
информация и представя резултати за приложни
аспекти на знания за процесите в клетката.
Попълва таблици и назовава и анализира процеси.

11

Проучва различни източници на информация и
представя резултати за приложни аспекти на знания за
процесите в клетката. Разчита схеми, графики и
анализира природни феномени, свързани с действието
на ензимите.

12, 13,
14

5

задача

1

Какво представлява кокосовата вода

Естествено освежаваща,
кокосовата вода има сладък, ядков вкус.
Тя съдържа лесносмилаеми въглехидрати
под формата на захар и електролити. За
разлика от високомасленото кокосово
мляко и кокосово масло, кокосовата вода е
чиста течност от вътрешността на
младите и зелени кокосови орехи.
Тя има по-малко калории и натрий
и повече калий от спиртните напитки. 30
грама от тази течност съдържа 5.45
калории, 1.3 грама захар, 61 милиграма
калий, 5.45 милиграма натрий.
Кокосовата вода е по-добра от някои
захарни напитки.
https://www.kisspng.com/png-coconut-oil-liquidfractionation-coconut-702408/download-png.html

А. По време на Втората световна война са използвали кокосова вода за
кръвопреливане. („Хавай 5.0“, сез. 6). Кръвта е особен вид съединителна тъкан.
Обяснете защо!

Б. Нормалното съдържание на калиеви, натриеви йони, глюкоза е съответно:
3,5-5,6 mmol/l; 135-155 mmol/l; 3,8-6 mmol/l. Може ли кокосовата вода да се използва за
кръвопреливане? Използвайте стойностите, посочени по-горе в статията и таблицата
от допълнение 1 в края на сборника, и направете съответните изчисления.

В. Подредете резултатите в таблица.
Йони (съединение)

Кокосова вода

Кръв

Калиеви
Натриеви
Глюкоза
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БИОЛОГИЧНА ЕВОЛЮЦИЯ НА ОРГАНИЗМИТЕ

Учебно знание
(обект на усвояване)

Очаквани резултати

Задача
№

изменчивост на организмите
(модификационна и
генотипна),
мутации (същност и видове
мутации),
ГМО (причини за видове
ГМО, значение на ГМО)

Дискутира значението на наследствеността и
изменчивостта за живата материя. Дискутира
влиянието на фактори, свързани с появата на
модификации и мутации при човека. Формулира
заключения, опиращи се на факти, повишава
интереса си по етичните въпроси, анализира текст,
прави изводи и разчита данни, проявява уважение и
толерантност.

1, 2

кръв (състав, кръвни групи,
кръвосъсирване),
ген,
генотип,
мутация (същност и видове)

Оценява важността на проявата на толерантност
към хора с генетични заболявания и
необходимостта от осигуряване на равни
възможности за всички. Разчита информация от
генетични схеми, кариограми, таблици, графики,
диаграми, основавайки се на знанията си по
анатомия на човека.

3

еволюция (същност и видове),
синдром (същност и видове
синдроми при човека),
наследствени заболявания при
човека,
антропогенеза,
кръвосъсирване (същност,
фактори)

Дискутира значението на наследствеността и
изменчивостта за живата материя.
Назовава и описва методи за изследване
наследствеността и изменчивостта при
човека, наследствени болести при човека. Оценява
важността на проявата на толерантност към хора с
генетични заболявания и необходимостта от
осигуряване на равни възможности за всички.

4, 5, 6

наследственост,
изменчивост,
ген,
алел,
генотип,
фенотип,
мутации,
модификации,
стареене (причини за
стареенето)

Дефинира наследственост, изменчивост, ген, алел,
генотип, фенотип. Описва, проследява (по схема) и
представя (чрез текст, символи, схеми) законите на
Мендел, монохибридно и дихибридно
кръстосване, видове взаимодействия на гените
(алелни: пълно и непълно доминиране,
кодоминиране, летално взаимодействие; неалелни:
комплементарно, епистатично, полимерно
взаимодействие, плейотропно действие).

7, 8

49

задача

2

Владетелят Тутанкамон

Знаете ли, че в много династии владетелите
умират рано по различни причини. Една от тях са
близкородствените бракове. Например Тутанкамон
се жени за сестра си и тя ражда децата им мъртви.

А. Коя е причината за тези аномалии
от гледище на съвременната генетика?
*

Б. Избройте видовете хромозомни мутации.
А

Б

1.

1.

2.

2.

3.
4.

В. Направете схеми на вътрехромозомните и междухромозомните мутации,
използвайки схемата по-долу.

Снимка: http://translations.bright-and-sparkling.co.uk/човекът-направил-тутанкамон-известе/
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ЕКОЛОГИЯ

Учебно знание
(обект на усвояване)

Очаквани резултати

екологични фактори
(абиотични,
биотични,
антропогенни)
биоценоза,
екосистема,
развитие на екосистемата,
сукцесия и видове сукцесия

Изброява, описва и илюстрира с
примери екологични фактори
(абиотични, биотични,
антропогенни). Оценява по
определени параметри състоянието
на дадена популация, биоценоза,
екосистема в резултат на човешка
дейност и влияние на екологични
фактори.

1, 2, 4, 5, 6

екологични фактори
(абиотични,
биотични,
антропогенни)

Проучва различни източници на
информация и прогнозира
промени в състоянието на
популации, биоценози,
екосистеми, биосфера в резултат
на действието на антропогенния
фактор.

3

Задача
№

71

задача

1

На разходка в парка

Това са снимки, направени по алеята към парк Бачиново, Благоевград.
Двете местообитания се намират на 20 метра едно от друго.

А. Разгледайте внимателно и двете снимки. Избройте три основни разлики
между тях. Посочете кои са растителните видове на тях или семействата, към
които принадлежат.

а

б

Б. На какво се дължат разликите между двете снимки?

В. Напишете определение за сукцесия! Колко вида сукцесии познавате?
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ЕВОЛЮЦИОННИ ТЕОРИИ И АНТРОПОГЕНЕЗА

Учебно знание
(обект на усвояване)

Очаквани резултати

Задача
№

биологична еволюция,
биологичен вид,
видообразуване,
борба за съществуване,
изкуствен отбор,
естествен отбор,
микроеволюция,
макроеволюция

Дефинира биологична еволюция, видообразуване,
фактори на еволюцията.
Описва същността на хипотези за произхода на
живота, теорията на Ч. Дарвин за еволюцията на
организмите, съвременната теория за еволюцията.
Обосновава приноса на Дарвин за развитието на
еволюционната идея.
Изброява и аргументира фактори на еволюцията
според Ч. Дарвин и според съвременната
еволюционна теория, критерии за вид.
Описва, сравнява по съществени признаци и
илюстрира с примери микроеволюция и
макроеволюция, насоки на еволюционния процес,
пътища на биологичния прогрес.
Проучва различни източници на информация за
съвременни хипотези за биологичната еволюция
и представя резултати от проучването.

1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8, 9,
10, 11,
12, 13,
14, 15,
16, 17,
18, 19,
20, 21,

антропогенеза,
раса

Дефинира антропогенеза и раса.
Назовава и разпознава (в текст и/или изображение)
основни етапи от еволюцията на човека.
Изброява причини за възникването на човешките
раси.
Доказва принадлежността на човешките раси към
един и същи вид (Homo sapiens) и аргументира
необходимостта от равнопоставеност между тях.
Дискутира проблеми, свързани с расовата
принадлежност.

22,
23, 24,
25, 26

81

задача

1

ДАРВИН И КНИГАТА МУ „ПРОИЗХОД НА ВИДОВЕТЕ..”

ИЗМЕНЧИВОСТ И НАСЛЕДСТВЕНОСТ

Цитатите, обозначени в началото със звездичка (*) в тази и
следващите няколко глави са от книгата на Ч. Дарвин „Произход на
видовете по пътя на естествения отбор”. С.: Захари Стоянов, 2011.
В края на всеки цитат е добавена и съответстващата страница.
Прочетете ги и отговорете на поставените въпроси!
*„Изглежда съвсем ясно, че организмите трябва да бъдат
подложени на новите условия в течение на няколко поколения,
за да се предизвика някакво по-значително изменение и че
когато веднъж организацията е започнала да се изменя, тя
обикновено продължава да се изменя през много поколения.“
(с. 24)

А. Какво е наследственост според Ч. Дарвин?

Б. Какво е изменчивост според Ч. Дарвин? Подчертайте в текста!
*„Не е установен нито един случай, при който даден изменчив организъм е
престанал да се изменя при култивиране. Нашите най-стари културни растения като
пшеницата продължават да дават нови разновидности; нашите най-стари домашни
животни още са способни на бързо усъвършенстване или изменение.“
„...Жизнените условия действат по два начина: пряко – върху цялата
организация или върху някои отделни органи, и непряко – чрез повлияване на
размножителните системи......в моя труд „Изменчивост при одомашняване”,
съществуват два фактора: природа на организма и природа на условията.“

В. Колко вида е изменчивостта според Ч. Дарвин и с какво се характеризират
предвид посочените от него примери? Подчертайте, след като прочетете текста.
*„Първият е, изглежда, много по-важен, защото понякога почти еднакви
разновидности възникват, доколкото можем да преценим, при различни условия, а от
друга страна, различни разновидности възникват при условия, които се оказват почти
еднакви. Влиянията върху потомствата са определени и неопределени. Като определени
те могат да се разглеждат, когато цялото или почти цялото потомство от индивиди,
изложени на определени условия в течение на няколко поколения, се изменят по един
начин.

Снимка: http://www.chudesa.net/fenomenalno-otkritie-za-misteriozen-dreven-chovek/
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