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Училище: ………………………………………………………… Град/село: …………………………. 
 

Утвърдил, директор: ……………………………………………………….. 
 

 
ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

по учебния предмет Човекът и природата за 6. клас 
 
 
Брой учебни часове (по учебен план): 85 часа Брой часове през първия учебен срок: ………. часа, 18 учебни седмици, ……… часа седмично. 

Брой часове през втория учебен срок: ………. часа, 16 учебни седмици, ……… часа седмично. 
 
Уроци за нови знания: 50 часа (до 60%)  Уроци за преговор и обобщения: 8 часа (до 9%)  Уроци за контрол и оценка: 7 часа (до 9%) 
Уроци за практически дейности (лабораторни уроци, упражнения, семинари, учебни екскурзии, дискусии, защита на проекти): 20 часа (не по-
малко от 22%) 
 
 

Разработил: ……………………………………………………………… 
(име, фамилия, подпис) 

 
 
 
 
№ 
по 
ред 

Учебна 
седми-

ца 

Тема на 
урочната 
единица 

Уроч-
на 

еди-
ница 

Компетентности като очаквани ре-
зултати от обучението 

Нови 
понятия 

Контекст и дейности  
за всяка урочна единица 

Методи и фор-
ми на оценя-
ване по теми 

и/или раздели 

Забе- 
лежка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Преговор 

върху Чо-
векът и 
природата 
за 5. клас 

Пре-
говор 

Актуализация на основни знания и 
умения от учебното съдържание по Чо-
векът и природата в 5. клас 

 Актуализация на очакваните резул-
тати от учебната програма по Чове-
кът и природата за 5. клас 

Устна качест-
вена оценка на 
работата в час. 

 

2.  Проверка 
на входно-
то ниво 

Конт-
рол и 
оценка 

Демонстрира знания и умения, свърза-
ни с основните понятия по Човекът и 
природата в 5. клас 

 Решаване на задачи за диагностика 
на входното равнище на учениците. 

Тестиране  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ЧАСТ I. ФИЗИЧНИ ЯВЛЕНИЯ 

1. Движение и сили 
3.  Видове 

движения 
Нови 
знания 

Описва движенията като праволинейни 
и криволинейни според траекторията 

Траекто-
рия 

Дефинира движение на телата и да-
ва примери за тела, които се движат 
и които са в покой. Разграничава ви-
дове движения според траекторията 
по описание и по схема. Дава при-
мери за праволинейни и криво-
линейни движения. Различава тра-
ектория и път по схема. 

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

 

4.  Скорост. 
Праволи-
нейно рав-
номерно 
движение 

Нови 
знания 

Описва движенията като равномерни и 
неравномерни. Прилага закона за пътя 
при равномерните движения 

скорост 
(km/h, 
m/s) 

Наблюдава движения на тела, кои-
то се движат с различна скорост. Де-
финира скорост. Сравнява телата по 
скоростта, с която се движат. Дава 
примери за равномерни и неравно-
мерни движения от транспорта. 
Представя графично равномерно и 
неравномерно движение. 

 

5.  Скорост, 
път и вре-
ме при рав-
номерно 
движение 

Уп-
раж-
нение 

Пресмята скорост, път и време при 
равномерно движение на хора, 
животни и в транспорта. 

 Сравнява скорости на тела по голе-
мина. Прилага алгоритъм за решава-
не на задачи. Пресмята път, скорост 
и време при равномерно движение. 
Представя с графика равномерното 
движение. Извлича информация от 
графика. 

  

6.  Безопас-
ност на 
движение-
то по пъ-
тищата 

Нови 
знания 

Определя фактори за безопасно 
движение по пътищата и спазва 
изискванията за поведение на 
пешеходец на пътя. 

 Пресмята време за реакция на вода-
ча. Определя по илюстрация безо-
пасно разстояние. Определя качест-
вено дължината на спирачния  път 
по данни. Изброява условия за безо-
пасност на движение по пътищата. 

При изучаване 
на темите се 
осъществяват 
устни и писмени 
(до 10 мин.) ин-
дивидуални из-
питвания, като 
се използват 
въпросите и за-
дачите от учеб-
ника и тетрадка-
та. 
Групови устни 
изпитвания. 
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7.  Експери-

ментално 
намиране 
на скорост 
и път 

Лабо-
ратор- 
но уп- 
раж-
нение 

Извлича информация от експерименти 
и описва опитни резултати и изводи в 
протокол по образец. 

 Извършва опити за определяне ско-
ростта на движение, като измерва 
времето и пътя. Изчислява изминат 
път по карта. Представя резултатите 
и изводите в образец на протокол, 
даден в тетрадката. 

Оценка на екс-
периментални-
те умения и 
умения за 
представяне на 
резултатите. 

 

8.  Сили.  
Сила на 
тежестта 

Нови 
знания 

Характеризира силата като физична 
величина с големина, посока и 
приложна точка. 
Обяснява силата на тежестта с гравита-
ционното привличане на телата към 
центъра на Земята. 

нютон 
(N), 
сила на 
тежестта 

Наблюдава действието на сили вър-
ху тела и назовава резултата от тях. 
Характеризира силите с трите им 
елемента и ги изобразява върху чер-
теж. Описва качествено чрез опити, 
схеми и примери силата на тежестта 
и от какво зависи. Пресмята силата 
на тежестта. 

При изучаване 
на темите се 
осъществяват 
устни и пис-
мени (до 10 
мин.) индиви-
дуални изпит-
вания, като се 
използват въп-
росите и зада-
чите от учебни-
ка и тетрадка-
та. Групови ус-
тни изпитва-
ния. 

 

9.  Сили на 
триене 

Нови 
зна-
ния 

Описва ролята на силите на триене при 
движенията на човека и превозните 
средства. 

сили на 
триене 

Описва качествено силите на триене 
чрез опити, схеми и примери. 
Дава примери за ролята им в приро-
дата и техниката – полза и вреда. 

  

10.  Измерване 
на силите 
на триене 

Лабо-
ратор- 
но уп- 
раж-
нение 

Измерва сили със силомер. 
Извлича информация от експерименти 
и описва опитни резултати и изводи в 
протокол по образец. 

 Разчита скала на силомер. 
Измерва сили със силомер. 
Организира опитни данни в таблица 
и ги анализира. 
 

Оценка на екс-
перимен-
талните умения 
и умения за 
представяне на 
резултатите. 
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11.  Действие 

на силите 
Нови 
знания 

Посочва условията за уравновесяване 
на две сили. 
Обяснява с примери, че сили, които не 
се уравновесяват, променят 
движението на телата. 

 Наблюдава опити за равновесие на 
сили и ги анализира. Изброява усло-
вия за уравновесяване на две сили и 
ги представя графично. Разчита 
схема за уравновесяване на сили. 
Дава примери за резултата от неу-
равновесяващите се сили върху 
движението на телата. Обяснява 
значението на равновесието и дава 
примери. 

При изучаване 
на темите се 
осъществяват 
устни и пис-
мени (до 10 
мин.) индиви-
дуални изпит-
вания, като се 
използват въп-
росите и зада-
чите от учеб-
ника и тетрад-
ката. Групови 
устни изпитва-
ния. 

 

12.  Лост и ма-
кара 

Нови 
знания 

Описва предимствата, които получава 
човекът, когато използва лостове и 
макари, и дава примери за приложе-
нието им в практиката и в природата. 

опорна 
точка на 
лост 

Наблюдава опити с лост и макара. 
Различава по схема видовете лосто-
ве и макари. Представя графично 
лост и макара. Дава примери за при-
ложението им в ежедневието. 
Обяснява с примери предимствата 
при използване на прости 
механизми (лостове и макари). 

 

13.  Натиск и  
налягане 

Нови 
знания 

Пресмята налягане чрез количествена-
та връзка между силата на натиск и 
площта. 

налягане 
(p), 
паскал 
(Ра) 

Наблюдава опити и участва в дис-
кусия при изясняването на понятия-
та натиск и налягане. Дефинира на-
тиск и налягане. Използва количест-
вената връзка м/у тях. Обяснява 
приложението на някои устройства 
според налягането, което създават. 

 

14.  Плътност 
 

Уп-
раж-
нение 

Пресмята плътност на тяло (вещество) 
с известни маса и обем. 

плътност 
(ρ) 
 

Дефинира плътност. Извлича данни 
за плътността на веществата от таб-
лици и ги анализира. Прилага алго-
ритъм за решаване на задачи за прес-
мятане на плътност, маса и обем. 

 

15.  Налягане 
на течнос-
ти и на га-
зове 

Нови 
знания 

Обяснява качествено зависимостта на 
атмосферното и хидростатичното 
налягане от височината (дълбочината). 

Атмос-
ферно 
налягане, 
хидро-
статично 
налягане 

Наблюдава опити и участва в диску-
сия при изясняване на същността на 
хидростатичното и атмосферното на-
лягане. Разграничава натиск и наля-
гане при твърди тела, газове и теч-
ности. Определя посоката на преда-
ване на налягането в зависимост от 
вида на средата. Дефинира атмос-
ферно налягане и обяснява качест- 
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      вено изменението му с увеличаване 

на надморската височина. Дефинира 
хидростатично налягане и обяснява 
качествено неговото изменение от 
дълбочината на потапяне. 

  

16.  Плаване на  
телата 

Нови 
знания 

Описва условията за плаване и 
потъване на телата. 

Изтласк-
ваща 
сила 

Наблюдава опити и описва 
качествено чрез тях, както и със 
схеми и примери, изтласкващата 
сила. Описва качествено факторите, 
от които зависи изтласкващата сила. 
Определя условията за плаване на 
телата чрез опити и по описание. 

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

 

17.  Движение 
и сили 

Обоб- 
щение 

Прилага понятията от темите в различ-
ни ситуации. Различава видовете сили. 

 Систематизира знанията и уменията 
си по темата чрез работа с текстове, 
графики и модели. Групово обсъж-
дане на видовете сили и тяхното 
значение. Извършване на мисловни 
експерименти. 

Проверка и 
оценка на уме-
ния за правене 
на обобщение и 
формулиране 
на изводи. 

 

18.  Движение 
и сили 

Конт-
рол и 
оценка 

Установяване нивото на покриване на 
очакваните резултати по темата „Дви-
жение и сили“. 

  Контролна ра-
бота 

 

2. Електрични и магнитни явления 
19.  Наелектри-

зиране на 
телата 

Нови 
знания 

Обяснява привличането и 
отблъскването на наелектризираните 
тела с действието на електрични сили. 

електри-
чен за-
ряд, 
електри-
чни сили 

Наблюдава опити за наелектризира-
не на тела и ги анализира. Самостоя-
телно извършва опити за наелектри-
зиране на тела чрез триене. Описва 
качествено наелектризирането на 
телата и взаимодействието на елект-
ричните заряди. Определя посоката 
на силата, с която си взаимодейст-
ват две наелектризирани тела. 

При изучаване 
на темите се 
осъществяват 
устни и писме-
ни (до 10 мин.) 
индивидуални 
изпитвания, 
като се използ-
ват въпросите 
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20.  Електрич-

ни заряди 
и строеж 
на атома 

Нови 
знания 

Описва опростено строежа на атома. 
Дава примери за електрични явления в 
природата. 

атомно 
ядро, 
протони, 
електро-
ни 

Описва атома като изграден от про-
тони и електрони. 
Описва качествено механизма на 
наелектризиране на телата. 
Дава примери за електрични явле-
ния в природата. 

и задачите от 
учебника и 
тетрадката. 
Групови устни 
изпитвания. 

 

21.  Електри-
чен ток и 
електри-
ческа вери-
га 

Нови 
знания 

Описва протичането на електричен ток 
като насочено движение на електрони в 
проводници. Описва предназначението 
на елементите на проста електрическа 
верига (батерия, лампа, прекъсвач). 
Чертае и разчита схеми на прости 
електрически вериги (без включени 
волтметър и амперметър). 

Електри-
чен ток 

Наблюдава опити с протичане на 
електричен ток и ги анализира. На-
зовава източници на електричен ток. 
Описва качествено протичането на 
електричен ток в проста електри-
ческа верига. Различава върху схеми 
и назовава елементите на електричес-
ка верига. Чертае проста електрическа 
верига. Обяснява ролята на елект-
ричните сили върху свободните 
електрони. Наблюдава различни 
действия на ел. ток, дава примери за 
тях и ги различава по описание. 

 

22.  Проводни-
ци и изола-
тори 

Нови 
знания 

Разграничава проводници и изолатори 
и илюстрира с примери тяхното 
приложение. 

провод-
ник, 
изолатор 

Различава проводници и изолатори 
по описание. Дава примери за при-
ложението им. Назовава и спазва 
правила за безопасна работа с елек-
троуреди. 

 

23.  Преобра-
зуване на 
електрич-
ната енер-
гия 

Нови 
знания 

Описва преобразуването на електрич-
ната енергия при топлинното, 
светлинното и механичното действие 
на електричния ток и различните им 
приложения. Разбира опасността от 
токов удар и спазва основните правила 
за безопасна работа с електрически 
уреди. 

 Проследява преобразуването на 
електричната енергия в различните 
електроуреди. Обяснява с примери, 
че при топлинното, светлинното и 
механичното действие на електрич-
ния ток се извършва преобразуване 
на електрична енергия. Представя в 
схема преобразуването на един вид 
енергия в друг вид енергия. Анали-
зира текст за действието на елект-
ричния ток върху човека. 
Описва с примери значението на 
електричните явления за човека. 

 

 

 



 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
24.  Свързване 

на елект-
рически 
вериги 

Лабо-
ратор- 
но уп- 
раж-
нение 

Свързва лампи в електрическа верига 
по различен начин. Спазва правила при 
работа с електричен ток. Извлича ин-
формация от експерименти и описва 
опитни резултати и изводи в протокол 
по образец. 

 Наблюдава светенето на лампи при 
различно свързване в електрическа 
верига. Изследва опитно електри-
чески вериги. Организира опитни 
данни в таблица и ги анализира. 

Оценка на екс-
периментални-
те умения и те-
зи за предста-
вяне на резул-
татите. 

 

25.  Постоянни  
магнити 

Нови 
знания 

Обяснява привличането и 
отблъскването на полюсите на 
постоянните магнити с действието на 
магнитни сили. Илюстрира с примери 
приложението на магнитните 
материали (магнитни карти и дискове). 

полюси 
на 
магнит 

Наблюдава взаимодействието меж-
ду постоянни магнити и формулира 
изводи. Обяснява взаимодействието 
между магнити с действието на маг-
нитни сили. Посочва прилики и раз-
лики между електрични и магнитни 
сили. Дава примери за приложение-
то на магнитните сили. Обяснява 
действието на компаса. 

При изучаване 
на темите се 
осъществяват 
устни и пис-
мени (до 10 
мин.) индиви-
дуални изпит-
вания, като се 
използват въп-
росите и зада-
чите от учеб-
ника и тетрад-
ката. Групови 
устни изпитва-
ния. 

 

26.  Електро-
магнити 

Нови 
знания 

Описва качествено действието на 
електромагнита и дава примери за 
приложението му. 

 Анализира текст за устройството на 
електромагнит. Анализира текст за 
действието на електромагнита. Пред-
ставя чрез текст или илюстрация 
приложението на електромагнита. 
Посочва прилики и разлики между 
магнити и електромагнити. 

 

27.  Изследване 
на елект-
ричните и 
магнитните 
свойства на 
веществата 

Лабо-
ратор- 
но уп- 
раж-
нение 

Извлича информация от експерименти 
и описва опитни резултати и изводи в 
протокол по образец. Спазва правила 
при работа с електричен ток. 

 Опитно изследва проводници и изо-
латори; магнитни сили и електро-
магнити. Анализира резултатите от 
опитите и ги представя в протокол. 

Оценка на екс-
периментални-
те умения и 
умения за 
представяне на 
резултатите. 

 

28.  Електрич-
ни и маг-
нитни  
явления 

Обоб- 
щение 

Използва понятията, свързани с темите 
в различни ситуации. 

 Систематизира знанията и уменията 
си по темата чрез работа с текстове, 
графики и илюстрации. 
Групово обсъждане на електричните 
и магнитните сили и тяхното значе-
ние. 
Извършване на мисловни експери-
менти. 

Проверка и 
оценка на уме-
ния за правене 
на обобщение 
и формулиране 
на изводи. 

 

29.  Електрич-
ни и маг-
нитни  
явления 

Конт-
рол и 
оцен-
ка 

Установяване нивото на покриване на 
очакваните резултати от учебната 
програма по темата „Електрични и 
магнитни явления“. 

 Решаване на задачи, съставени въз 
основа на очакваните резултати по 
темите. Учениците са запознати 
предварително с тези изисквания в 
достъпен за тях вариант. 

Контролна ра-
бота 
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ЧАСТ II. ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ СВОЙСТВА 

1. Градивни частици на веществата 
30.  Атоми, 

молекули и 
йони 

Нови 
знания 

Описва основните градивни частици на 
веществата: атоми, молекули и йони. 
Различава атоми, молекули и йони по 
техни характеристики. 

йони Описва с думи характеристики на 
градивните частици: атоми, молеку-
ли и йони. Разпознава по модели 
атоми, молекули и йони. Сравнява 
протони, неутрони и електрони по 
заряд, маса и място в атома. Описва 
образуването на положителни и от-
рицателни йони. 

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

 

31.  Прости и 
сложни 
вещества 

Нови 
знания 

Определя химичния елемент като ато-
ми и йони с еднакъв брой протони в 
ядрото. 
Дава примери за прости и сложни ве-
щества от ежедневието (практиката). 
Различава прости и сложни вещества 
по описание на състава или по модел. 

химичен 
елемент, 
просто 
вещество, 
сложно 
вещество, 
химично 
съеди-
нение 

Сравнява атоми и йони на един и 
същи химичен елемент. 
Различава по описание и модели 
прости и сложни вещества.  
Определя като прости и сложни ве-
щества, използвани в практиката.  
Наблюдава експерименти, при кои-
то се получават сложни вещества. 

 

32.  Състав и 
строеж на 
веществата 

Нови 
знания 

Описва веществата като изградени от 
атоми, молекули и йони. 
Свързва свойства на познати вещества 
с вида на градивните частици. 

 Определя качествен и количествен 
състав на прости и сложни вещества 
по описание. 
Наблюдава експерименти, свързани 
със свойства на познати вещества и 
прави извод за техния строеж. 

 

33.  Вещества и  
градивните 
им частици 

Уп-
раж-
нение 

Извлича информация от текст или мо-
дели. 
Съставя модели по дадена информация. 
Съставя схеми по даден текст. 

 Преговаря и систематизира знанията 
си по темата, като решава задачите 
от учебника и учебната тетрадка. 
Развива уменията си за: извличане 
на информация от модели и съста-
вяне на модели по дадена информа-
ция; съставяне на схема по даден 
текст; разбиращо четене по даден 
текст; самопроверка на знанията си. 
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2. Веществата и химичните реакции 

34.  Химични  
реакции 

Нови 
знания 

Описва промени на веществата, свързани 
със запазването или превръщането им в 
други вещества. Определя изходни ве-
щества и продукти на реакция, означе-
на с думи или с модел. Записва с думи и 
представя със схеми химични реакции по 
дадено описание. 

химична  
реакция 
 

Чрез наблюдение на опити и струк-
турирана беседа сравнява и разли-
чава физични и химични процеси, 
определя изходни вещества и про-
дукти на химична реакция.  
По дадено словесно описание или 
схема записва химична реакция. 

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

 

35.  Закон за 
запазване 
масата на 
веществата 
при хи-
мичните 
реакции 

Нови 
знания 

Свързва химичните реакции с превръ-
щане на едни вещества в други, при ко-
ето химичните елементи се запазват. 
Прилага закона за запазване масата на 
веществата при химични реакции. 

Закон за 
запазване 
масата на 
вещества-
та при хи-
мичните 
реакции 

Въз основа на химични експеримен-
ти извежда Закона за запазване на 
масата на веществата. Анализира 
модели на химични реакции и опре-
деля съответствието им със закона 
за действие на масата. 

 

36.  Условия и 
признаци за 
протичане на 
химичните 
реакции 

Нови 
знания 

Изброява признаци и условия за про-
тичане на химичните процеси. 

 Чрез наблюдение или описание на 
химични експерименти определя 
условия и признаци за протичане на 
химични реакции. Означава наблю-
давани процеси с думи. 

 

37.  Условия и 
признаци 
на химич-
ни реакции 

Лабо-
ратор- 
но уп- 
раж-
нение 

Извлича информация от химични екс-
перименти и описва опитни резултати 
и изводи в протокол по образец. Пред-
пазва себе си и околните при изпълне-
нието на химичен експеримент, спаз-
вайки правилата за безопасна работа. 

 Извършва опити и установява усло-
вия и признаци на химични реакции. 
Представя резултатите и изводите в 
образец на протокол, даден в тет-
радката.  Спазва правила за безо-
пасна работа в лабораторията. 

Оценка на екс-
перимен-
талните умения 
и умения за 
представяне на 
резултатите. 

 

38.  Физични и 
химични 
свойства 
на вещест-
вата 

Нови 
знания 

Описва промени на веществата, свър-
зани със запазването или превръщането 
им в други вещества. 

физични 
свойства, 
химични 
свойства 

Наблюдава и описва по-важни физич-
ни свойства на вещества. Сравнява 
вещества по физични свойства и по 
данни за техни физични константи. 
Въз основа на наблюдение на химич-
ни експерименти определя химични 
свойства на вещества. Разграничава 
физични от химични свойства по опи-
сание и по наблюдение на различни 
процеси. Дава примери за химични 
свойства на някои вещества, свързани 
с тяхното приложение. 

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

на вещест-
вата 

Уп-
раж-
нение 

Разграничава физични и химични 
свойства. Определя условия и призна-
ци на химични реакции по дадено опи-
сание или експеримент. Означава с ду-
ми и модели химични реакции по да-
дено описание. 

 Учениците решават задачи, в които 
прилагат своите знания по темата. 
Развиват уменията си за обяснение, 
работа с текст, анализиране на ин-
формация от даден текст и предста-
вянето й в подходяща форма. 

Групови устни 
изпитвания по 
време на рабо-
та в клас. 

 

40.  Получава-
не на кис-
лород 

Нови 
знания 

Изброява по-важни методи за получа-
ване на кислород − от вода, въздух, во-
дороден пероксид (кислородна вода), 
калиев перманганат 

химично 
разлагане 

Въз основа на схеми или текст описва 
промишлени методи за получаване на 
кислород. Описва значението на фото-
синтезата като природен източник на 
кислород. Наблюдава химични експе-
рименти, свързани с лабораторно полу-
чаване на кислород. Предлага вариан-
ти на апаратури за събиране на кисло-
род въз основа на познати негови свой-
ства – разтворимост във вода и плът-
ност, както и за неговото доказване. 

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

 

41.  Свойства 
на кисло-
рода 

Нови 
знания 

Описва състояние и характерни физич-
ни и химични свойства на кислорода 
(цвят, мирис, разтворимост във вода, 
взаимодействие с водород и метали). 

 Наблюдава експерименти, свързани със 
свойства на кислорода и ги записва с 
думи. Установява условия и признаци 
за химични реакции, в които участва 
кислородът. Анализира текст и предста-
вя в схема основни химични свойства 
на кислорода. Разглежда оксидите като 
съединения на кислорода и дава приме-
ри на оксиди. Представя значението на 
кислорода в различни форми – текст, 
схема, рисунки, въз основа на проучва-
не на различни източници. 

 

42.  Кислород – 
получаване 
и химични 
свойства  

Лабо-
ратор- 
но уп- 
раж-
нение 

Извлича информация от химични екс-
перименти и описва опитни резултати 
и изводи в протокол по образец. 
Предпазва себе си и околните при из-
пълнението на химичен експеримент, 
спазвайки правилата за безопасна ра-
бота. 

 Индивидуално или по групи извър-
шват опити за получаване на кисло-
род и изследват негови свойства – 
взаимодействие с метали, поддържа-
не на горенето по алгоритмични 
предписания, дадени в задачата. Об-
съжда резултатите, прави изводи и 
ги представя в образец на протокол, 
даден в тетрадката. Означава с думи 
извършените реакции. 

Оценка на екс-
перимен-
талните уме-
ния и умения 
за представяне 
на резултатите. 
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43.  Видове 

химични 
реакции 

Нови 
знания 

Разпознава по описание и по модел ре-
акции на химично разлагане. 
Разпознава по описание и по модел ре-
акции на химично съединяване. 

химично 
разлагане, 
химично 
съединя-
ване 

Наблюдава експерименти на химич-
но разлагане и химично съединява-
не, определя условия и признаци на 
химични реакции и ги означава с ду-
ми. Разпознава по модел или описа-
ние двата вида реакции. Актуализира 
знания за свойства на кислорода и 
определя вида на химичните реакции. 

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

 

44.  Получава-
не и свойс-
тва на во-
дорода 

Нови 
знания 

Описва състояние и характерни физич-
ни и химични свойства на водорода 
(цвят, мирис, разтворимост във вода, 
взаимодействие с кислород). 
Описва по-важни методи за получаване 
на водород (от вода и при взаимо-
действие на метал с киселина). 

 Наблюдава експерименти за получа-
ване на водород. Свързва физичните 
свойства на водорода с начини за съ-
бирането му и предлага варианти на 
апаратури. Означава с думи описани 
свойства с водорода и определя усло-
вия и признаци, при които протичат 
химичните реакции. Свързва свойст-
ва на водорода с неговото приложе-
ние. Разпознава по физични свойства 
водорода от други  познати газове – 
кислород, въглероден диоксид. 

 

45.  Желязо. 
Свойства 
на желязо-
то 

Нови 
знания 

Описва състояние и характерни физич-
ни и химични свойства на желязото 
(цвят, блясък, твърдост, електропро-
водност, топлопроводност, корозия, 
взаимодействие с разредена солна ки-
селина). 

 Наблюдава образци на желязо и опис-
ва по-важни физични свойства. Въз 
основа на експерименти или описание 
с текст записва с думи реакции, в кои-
то участва желязото – взаимодействие 
със сяра, солна киселина, определя 
условия и признаци на химичните ре-
акции. Свързва приложението на же-
лязото в практиката с негови физични 
свойства. Проучва източници за вред-
ното влияние на корозията и начини 
за предпазване на желязото от нея. 
Проучва източници и съставя текст, 
схема, рисунки за неговото приложе-
ние и значение за практиката и живите 
организми. 

При изучаване 
на темите се 
осъществяват 
устни и писме-
ни (до 10 мин.) 
индивидуални 
изпитвания, ка-
то се използват 
въпросите и за-
дачите от учеб-
ника и тетрад-
ката. 
Групови устни 
изпитвания по 
време на работа 
в клас. 
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46.  Видове 

химични 
реакции в 
лаборато-
рията и в 
практиката 

Лабо-
ратор- 
но уп- 
раж-
нение 

Извлича информация от химични екс-
перименти и описва опитни резултати 
и изводи в протокол по образец. 
Предпазва себе си и околните при изпъл-
нението на химичен експеримент, спаз-
вайки правилата за безопасна работа. 

 Извършва химични експерименти, 
свързани с реакции на химично съе-
диняване и химично разлагане. 
Спазва правила за безопасна работа 
в лабораторията. Описва и прави из-
води за химични експерименти и ги 
отразява в протокол по образец в ра-
ботната тетрадка. 

Оценка на екс-
периментални-
те умения и 
умения за 
представяне на 
резултатите. 

 

47.  Вещества и 
химични 
реакции 

Обоб- 
щение 

Прилага знания за химични реакции и 
свойства на веществата – кислород, 
водород и желязо. 

 Обобщава знанията по темата, като 
анализира текст и съставя схеми по не-
го; прилага Закона за действие на маса-
та, като използва модели на химични 
реакции; сравнява кислород, водород и 
желязо по физични и химични свойст-
ва и ги представя таблично; разпоз-
нава предупредителни знаци, свърза-
ни със свойствата на изучените ве-
щества, съставя правила за безопас-
на работа в лабораторията. 

  

48.  Вещества и 
химични 
реакции 

Конт-
рол и 
оценка 

Установяване нивото на покриване на 
очакваните резултати по темата „Ве-
щества и химични реакции“. 

    

3. Значение и приложение на веществата и на химичните реакции 
49.  Горене и 

горива 
Нови 
знания 

Определя процеса горене като взаимо-
действие на прости вещества и на хи-
мични съединения с кислорода, съпро-
водено с отделяне на топлина и свет-
лина. Извлича информация от различ-
ни източници за горива, използвани в 
практиката (въглища, нефт, природен 
газ, водород), и обсъжда екологични 
проблеми, свързани с тях. 

горене, 
горива 

Наблюдава различни процеси на го-
рене и определя условия, необходи-
ми за неговото осъществяване. Про-
учва различни източници и извлича 
информация за горива, използвани в 
практиката. Съставя схеми по даден 
текст за видове горива. Участва в 
дискусии, свързани с екологични 
проблеми, предизвикани от използ-
ване на горива. 

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

 

50.  Химични 
реакции в 
природата 
и в практи-
ката 

Нови 
знания 

Описва процеси, които протичат в при-
родата и в практиката: горене, дишане, 
корозия, получаване на метали. Илюс-
трира с примери практическото при-
ложение на чугуна и на стоманата. 

 Дава примери за химични процеси, кои-
то се извършват в природата, и ги свърз-
ва с въздействието им върху околната 
среда и човека. Наблюдава експеримен-
ти, свързани с получаването то на метали 
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      в лабораторията. Описва процеси, свър-

зани с получаването на метали, корозия 
на желязото. Проучва информация от 
различни източници за практическото 
приложение на чугун и стомана и я 
представя в текст, схема и др. 

  

51.  Топлина и 
скорост 
при хи-
мичните 
реакции 

Нови 
знания 

Дава примери за химични процеси, ко-
ито протичат с различна скорост. 
Дава примери за химични процеси,  
които протичат с отделяне или поглъ-
щане на топлина. 

скорост Наблюдава химични експерименти на 
химични процеси, които протичат с 
различна скорост, с отделяне и поглъ-
щане на топлина. По дадени описания 
определя вида на химичните реакции 
според признаците скорост и топлина. 
Дава примери за процеси от приро-
дата и от практиката, които проти-
чат с различна скорост, отделяне и 
поглъщане на топлина. 

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

 

52.  Опазване 
на околна-
та среда 

Нови 
знания 

Определя продукти на химични взаи-
модействия на кислорода като замър-
сители на околната среда (серен диок-
сид, въглероден оксид, въглероден ди-
оксид). Свързва замърсители на въздуха 
с конкретни екологични проблеми (кисе-
линен дъжд, парников ефект, озонова 
„дупка“). Коментира ролята на човеш-
ката дейност за замърсяване на околна-
та среда, както и отговорността на хо-
рата за нейното опазване и съхранява-
не. 

 Дава примери за замърсители на 
въздуха, резултат от човешката дей-
ност. Проучва информация от раз-
лични източници, свързани с вещес-
тва, замърсяващи околната среда, и 
я представя по различни начини – 
текст, рисунки, табла и др. Участва 
в дискусии за ролята на човека в 
опазването на околната среда. 

 

53.  Процеси с 
различна 
скорост и 
топлинен 
ефект 

Лабо-
ратор- 
но уп- 
раж-
нение 

Извлича информация от химични екс-
перименти и описва опитни резултати 
и изводи в протокол по образец. 
Предпазва себе си и околните при изпъл-
нението на химичен експеримент, спаз-
вайки правилата за безопасна работа. 

 Извършва химични експерименти за 
изследване на скоростта на различ-
ни химични реакции и процеси, кои-
то протичат с отделяне и поглъщане 
на топлина. Описва извършени опи-
ти, прави изводи от тях и ги отразя-
ва в протокол по образец. Спазва 
правила за безопасна работа в лабо-
раторията. 

Оценка на екс-
перимен-
талните умения 
и умения за 
представяне на 
резултатите. 
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54.  Значение и 

приложе-
ние на ве-
ществата и 
на химич-
ните реак-
ции 

Обоб- 
щение 

Класифицира химични процеси по раз-
лични признаци – скорост, топлина, 
полезни, вредни. 
Извлича информация от текст и прави 
изводи. 

 Обобщава знанията си по темата, ка-
то конкретизира схеми с познати 
процеси, които протичат в природата 
и в практиката на човека; класифи-
цира по различни признаци химични 
процеси; свързва химични процеси с 
екологични проблеми; коментира 
последствия от замърсяването на 
околната среда в резултат на човеш-
ката дейност. 

  

55.  Значение и 
приложе-
ние на ве-
ществата и 
на химич-
ните реак-
ции 

Конт-
рол 
и 
оценка 

Установяване нивото на покриване на 
очакваните резултати от учебната 
програма по темата „Значение и прило-
жение на веществата и на химичните ре-
акции“. 

    

ЧАСТ III. СТРУКТУРА И ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ НА ОРГАНИЗМИТЕ 
1. Структура и жизнени процеси на многоклетъчните организми 

Движение на вещества в организмите 

56.  Движение 
на вещест-
ва в расти-
телния ор-
ганизъм. 
Проводяща 
система 

Нови 
знания 

Дефинира и сравнява дървесинни и ли-
кови проводящи цеви. Описва и про-
следява по схема или изображение въз-
ходящ и низходящ ток при растенията. 
Оценява значението на транспортната 
система за единството на растителния 
организъм. 

Прово-
дяща 
система 

Анализира информация в текст и 
изображение от учебника и учебна-
та тетрадка за устройството и функ-
циите на дървесинните и ликовите 
цеви. Сравнява проводящите тъкани 
при растенията в текст и изображе-
ние. 

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

 

57.  Движение 
на вещест-
ва в живо-
тинския 
организъм. 
Кръвонос-
на система 

Нови 
знания 

Дефинира кръвоносна система и кръво-
обращение. Назовава органите на кръ-
воносната система при животните. Срав-
нява отворена и затворена кръвоносна 
система и описва и проследява по схема 
движението на кръвта в кръвоносната 
система. Оценява значението на кръво-
носната система при животните за един-
ството на обменните процеси (хранене, 
дишане, отделяне). 

Кръво-
носна 
система 

Разпознава в текст и изображение 
признаци на отворена и затворена 
кръвоносна система. Съставя описа-
ние на частите на кръвоносната сис-
тема при зададен алгоритъм. Анали-
зира информация в текст при дадена 
цел. 
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58.  Движение 

на вещест-
вата в тя-
лото на 
много-
клетъчния 
организъм 

Лабо-
ратор- 
но уп- 
раж-
нение 

Доказване на възходящ ток при расте-
нията и определяне на разположението 
на дървесинните цеви. 
Моделиране на проводящи снопчета от 
стъбло и на сърце от насекомо. 

 Извършва експеримент по даден алго-
ритъм и формулира изводи. Изработва 
схема за значението на кръвоносната 
система за единството на обменните 
процеси в организма. Проучва, избира 
и използва различни източници на ин-
формация за изработване на модел. 

Оценка на екс-
периментал-
ните умения и 
умения за 
представяне на 
резултатите. 

 

Дразнимост и движение при организмите 
59.  Дразни-

мост при 
животните.  
Нервна 
система 

Нови 
знания 

Дефинира дразнител и дразнимост при 
животните. Изброява и означава на 
схема органи на нервната система при 
животните. Назовава видове нервна 
система при животните и илюстрира с 
примери. Разпознава и сравнява видове 
нервна система при животните върху 
схема или изображение. 

дразни-
тел, 
дразни-
мост, 
нервна 
система 

Групира организми при дадена цел 
и ориентири. Моделира ганглий при 
дадена цел и алгоритъм за работа.  
Анализира информация в текст.  
Проучва, избира и използва различ-
ни източници на информация за 
описание по дадена цел. 

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

 

60.  Движения 
при жи-
вотните. 
Опорно-
двигателна 
система 

Нови 
знания 

Дефинира движение и опорно-
двигателна система. Изброява и озна-
чава на схема частите на опорно-
двигателната система при животните. 
Назовава видове скелет при животните 
и илюстрира с примери. 

движе-
ние, 
опорно-
двига-
телна 
система 

Прилага знания за опорно-двигател-
на система при анализ на текстова 
информация. Изработва презента-
ция, свързана с изучаваната тема.  
Моделира змиевидно движение при 
дадена цел и алгоритъм за работа. 

 

61.  Дразни-
мост и 
движение 
при расте-
нията 

Нови 
знания 

Изброява и илюстрира с примери видо-
ве движения при растенията. Разпозна-
ва и сравнява видове движения при 
растенията. Оценява значението на 
движенията за живота на растенията. 

 Разпознава в текст и изображения 
различни видове движения при рас-
тенията. Анализира и трансфор-
мира информация в текст и форму-
лира обобщения и изводи. 

  

62.  Движение 
на много-
клетъчните 
организми 

Лабо-
ратор- 
но уп- 
раж-
нение 

Доказване на тропизми (растежни дви-
жения) при растенията – геотропизъм и 
фототропизъм. 
Наблюдава различни видове движения 
при животните. 

 Извършва наблюдение и експеримент 
по даден алгоритъм и регистрира ре-
зултати. Трансформира информация от 
таблица в графика, свързана със ско-
ростта на движение при животните. 

Оценка на екс-
перименталните 
умения и тези 
за представяне 
на резултатите. 

 

63.  Движе-
нието 

Обоб- 
щение 

Определя общото и различното в движе-
нието на веществата при растения и жи-
вотни. Аргументира значението на транс-
порта на вещества за единството в жизне-
ните процеси при растения и животни. 
Сравнява движенията при растения и  

 Формулира изводи за дразнимост и 
движение при организмите въз ос-
нова на графична или текстова ин-
формация. 

Проверка и 
оценка на уме-
ния за правене 
на обобщение 
и формулиране 
на изводи. 
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    животни. Проследява на схема връзката 

между нервната и опорно-двигателната 
система при животните. 

    

64.  Дразни-
мост и 
движение 

Конт-
рол и 
оценка 

Установяване на нивото на сформира-
ност на понятията: дразнител, дразни-
мост, нервна система, движение и опор-
но-двигателна система; и уменията: де-
финиране, разпознаване, описване, срав-
нение, групиране и аргументиране. 

 Решаване на задачи, съставени въз 
основа на очакваните резултати по 
темите. Учениците са запознати 
предварително с тези изисквания в 
достъпен за тях вариант. 

  

Размножаване на организмите 
65.  Размножа-

ване на 
растенията 

Нови 
знания 

Дефинира понятията: размножаване, 
полово и безполово размножаване, оп-
рашване и оплождане. Назовава органи 
за безполово размножаване при расте-
нията и илюстрира с примери. Означа-
ва върху схема и описва устройството 
на цвета – чашка, венче, тичинки и 
плодник. Сравнява самоопрашване и 
кръстосано опрашване. 

размно-
жаване, 
полови 
клетки, 
оплож-
дане 

Разпознава и означава върху изоб-
ражение частите на цвета. Анализи-
ра и обосновава резултати от мис-
ловен експеримент. Анализира и 
трансформира текстова информа-
ция. Назовава и описва етапите на 
представен експеримент. 

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

 

66.  Размножа-
ване на 
животните 

Нови 
знания 

Дефинира полов диморфизъм, полова 
система, полови жлези, външно и вът-
решно оплождане. Сравнява половите 
клетки – яйцеклетки и сперматозоиди 
по система от характеристики. Описва 
външно и вътрешно оплождане при 
животните и илюстрира с примери. 
Сравнява безполово и полово размно-
жаване при животните по избрани 
признаци. 

полова  
система 

Разпознава и означава върху схема 
или изображение органи на мъжката 
и женската полова система. Транс-
формира информация от графика в 
таблица. Съставя описание по даде-
на цел и изображения. Проучва, из-
бира и използва различни източници 
на информация за описание по да-
дена цел. 

 

Растеж и развитие на организмите 
67.  Растеж и  

развитие 
на расте-
нията 

Нови 
знания 

Дефинира растеж, развитие и индивиду-
ално развитие при растенията. Назовава 
и описва етапите в индивидуалното 
развитие на растенията. Оценява зна-
чението на условията на средата за рас-
тежа и развитието при растенията. 

растеж, 
развитие 

Характеризира етапите в индивиду-
алното развитие на растенията. 
Прилага знания за аргументиране на 
твърдения. Разработва проект по за-
дадена цел и алгоритъм за работа. 
Работа в екип. 

При изучаване 
на темите се 
осъществяват 
устни и писме-
ни (до 10 мин.) 
индивидуални  
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68.  Растеж и  

развитие 
на живот-
ните 

Нови 
знания 

Дефинира зародишно развитие, след-
зародишно развитие, пряко и непряко 
развитие. Описва и сравнява на схема 
или изображение пряко и непряко раз-
витие при животните и илюстрира с 
примери. 

 Разпознава в текст и изображение 
информация, свързана с индивидуал-
ното развитие при животните. Анали-
зира и трансформира текстова инфор-
мация и формулира обобщения и 
изводи. Самостоятелно проучва и 
анализира допълнителна информа-
ция по дадена цел и ориентири. 

изпитвания, 
като се използ- 
ват въпросите 
и задачите от 
учебника и 
тетрадката. 
Групови устни 
изпитвания. 

 

69.  Размножа-
ване, рас-
теж и раз-
витие на  
растенията 

Лабо-
ратор- 
но уп- 
раж-
нение 

Наблюдава вегетативни и размножи-
телни органи при растенията. 

 Регистрира резултати от макро-
скопско наблюдение на вегетативни 
и размножителни органи при расте-
нията. Изработва колаж от семена. 

Оценка на екс-
перименталните 
умения и тези за 
представяне на 
резултатите. 

 

70.  Размножа-
ване, растеж 
и развитие 
на растения-
та и живот-
ните 

Обоб- 
щение 

Сравнява безполово и полово размно-
жаване при растения и животни по из-
брани признаци. Определя общото и 
различното в процесите растеж и раз-
витие при растения и животни. 

 Представя текстово описание по 
поставена тема. Формулира обобще-
ния и изводи за процесите размно-
жаване, растеж и развитие при много-
клетъчните организми въз основа на 
графична или текстова информация. 

Проверка и 
оценка на уме-
ния за правене 
на обобщение 
и формулиране 
на изводи. 

 

71.  Размножа-
ване, рас-
теж и раз-
витие на 
организми-
те 

Конт-
рол и 
оценка 

Установяване на нивото на сформира-
ност на понятията: размножаване, поло-
ви клетки, оплождане, полова система, 
растеж, развитие, зародишно развитие, 
следзародишно развитие; и уменията: 
дефиниране, разпознаване, описване, 
сравнение, групиране и аргументиране. 

 Решаване на задачи, съставени въз 
основа на очакваните резултати по 
теми. Учениците са запознати пред-
варително с тези изисквания в дос-
тъпен за тях вариант. 

  

2. Структура и жизнени процеси при човека 
72.  Кръвонос-

на система. 
Кръво-
обращение 

Нови 
знания 

Назовава и описва устройството на 
частите на кръвоносната система при 
човека. Проследява на схема движени-
ето на кръвта в човешкия организъм. 
Оценява значението на кръвта за един-
ството на обменните процеси (хранене, 
дишане и отделяне). 

кръв, 
кръвооб-
ращение 

Разпознава в текст и изображение 
информация за органите на кръво-
носната система и функцията им. 
Проследява в текст и върху изобра-
жение последователността от орга-
ни на кръвоносната система. Изра-
ботва модели на бели и червени 
кръвни клетки. 

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

познания и 
хигиена. 
Кръвонос-
на система 

Нови 
знания 

Изброява фактори, които влияят бла-
гоприятно, и такива, които влияят неб-
лагоприятно върху кръвоносната сис-
тема. Оценява рискови ситуации, свър-
зани със заразяване по кръвен път. Де-
финира и описва заболявания на кръ-
воносната система – анемия, артериал-
на хипертония и др. 

 Разпознава в текст и изображение 
информация за увреждане на органи 
на кръвоносната система под въз-
действие на неблагоприятни факто-
ри. Формулира правила за превен-
ция на заболявания на кръвоносната 
система. Участва в дискусия, обос-
новава и защитава направен избор и 
взето решение при дадена ситуация. 
Разпознава в текст описание на неб-
лагоприятни за органите на кръво-
носната система ситуации, комен-
тира и предлага решения. 

Групови устни 
изпитвания по 
време на рабо-
та в клас. 

 

74.  Кръвонос-
на система. 
Кръво-
обращение 

Уп-
раж- 
нение 

Разпознава видове кръвотечения по 
техни характерни признаци. Регист-
рира резултати от измерване на пулс в 
покой и при физическо натоварване. 
Изброява последователност от правила 
за долекарска помощ при кръвоизливи. 

 Разпознава в текст и изображения ви-
дове кръвоизливи и демонстрира уме-
ния за оказване на долекарска помощ. 
Участва в дискусия, обосновава и за-
щитава направен избор и взето реше-
ние при дадена ситуация. Трансфор-
мира таблично представена информа-
ция в графика. Изработва модел на 
кръвообращение на човек със самос-
тоятелно избрани материали. 

  

75.  Нервна 
система 

Нови 
знания 

Назовава и описва частите и функциите 
на нервната система при човека. Раз-
познава и означава върху схема органи 
на нервната система. 

главен  
мозък, 
гръбна-
чен мо-
зък, 
нерви 

Разпознава в текст и изображение 
информация за частите и органите 
на нервната система и тяхната фун-
кция. Извършва мисловен експери-
мент за доказване функциите на 
главния мозък. Означава върху схе-
ма органите на нервната система 
при човек. 

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

 

76.  Опорно-
двигателна 
система 

Нови 
знания 

Назовава и описва частите и функциите 
на опорно-двигателната система при 
човека. Разпознава и означава върху 
схема частите на опорно-двигателната 
система. 

кости, 
мускули 

Разпознава в текст и изображение 
информация за пасивната част (ске-
лет) и активната част (скелетни 
мускули) на опорно-двигателната 
система при човека. Сравнява ске-
лета на гръбначните животни и чо-
века. Изготвя модел за движения в 
лакътната става. 
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77.  Здравни 

познания и 
хигиена.  
Нервна и 
опорно-
двигателна 
система 

Нови 
знания 

Назовава и описва заболявания и ув-
реждания на нервната и опорно-
двигателната система. Изброява факто-
ри, които влияят благоприятно, и таки-
ва, които влияят неблагоприятно върху 
нервната и опорно-двигателната систе-
ма. 

 Разпознава в текст и изображение 
информация за увреждане на органи 
на опорно-двигателната и нервната 
система под въздействието на небла-
гоприятни фактори. Формулира пра-
вила за превенция на заболявания. 
Аргументира и защитава позиция за 
фактори, оказващи неблагоприятно 
въздействие върху опорно-двигател-
ната и нервната система. Изработва 
проект по зададена цел и ориентири. 

  

78.  Нервна и 
опорно-
двигателна 
система 

Лабо-
ратор- 
но уп- 
раж-
нение 

Прилага правила за оказване на доле-
карска помощ при навяхване и счупва-
не. Оценява значението на двигателния 
режим и рационалното хранене за 
здравословното състояние на опорно-
двигателната система. Оценява отго-
ворността на своите постъпки и пове-
дение при рискови за опорно-
двигателната система ситуации. 

 Провежда и регистрира резултати от 
експерименти за доказване функ-
цията на органи на опорно-двига-
телната и нервната система. Изра-
ботва модели на главен мозък и ске-
лет на ръката по дадена цел и алго-
ритъм на работа. Проучва, избира и 
използва различни източници на 
информация. 

  

79.  Полова 
система 

Нови 
знания 

Назовава и означава върху схема или 
модел полови клетки и органи на мъж-
ката и женската полова система. 
Описва устройството и функцията на 
органите на мъжката и женската поло-
ва система. Дефинира оплождане. 

мъжка  
полова  
система, 
женска  
полова  
система 

Разпознава в текст и изображение 
информация за органите на полова-
та система и тяхната функция. 
Проследява в текст и върху изобра-
жение последователността от орга-
ни на половата система. Проучва, 
избира и анализира различни източ-
ници на информация, свързани с „ин 
витро“ оплождането. 

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

 

80.  Растеж и 
развитие 
на човека 

Нови 
знания 

Назовава и характеризира етапите в 
индивидуалното развитие при човека. 
Сравнява особеностите в половото съз-
ряване при индивидите от двата пола. 

 Сравнява пубертетните изменения 
при индивидите от двата пола. При-
лага знания за растежа и развитието 
на човека при анализ на текстова 
информация. Трансформира инфор-
мация от фигура в таблица. 
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81.  Здравни 

познания и 
хигиена. 
Полова 
система. 
Пубертет 

Нови 
знания 

Назовава и характеризира болести, 
предавани по полов път – трипер, си-
филис и СПИН. Оценява риска и отго-
ворността за здравето на израстващия 
организъм при ранни сексуални кон-
такти. Изброява правила за опазване на 
репродуктивното здраве. 

 Разпознава в текст и изображение 
информация за заболявания на по-
ловата система под въздействие на 
неблагоприятни фактори. Формули-
ра правила за превенция на заболя-
вания. Аргументира и защитава по-
зиция за фактори, оказващи небла-
гоприятно въздействие върху поло-
вата система. 

  

82.  Размножа-
ване, рас-
теж и раз-
витие при 
човека 

Упра-
жне-
ние 

Моделира полови клетки – спермато-
зоид и яйцеклетка. Измерва и сравнява 
средни стойности на ръст, телесна маса и 
гръдна обиколка при индивидите от два-
та пола. 

 Провежда измерване на ръст, телес-
на маса и гръдна обиколка. Модели-
ра полови клетки по даден алгоритъм 
за работа. Дискутира и защитава 
собствена позиция по проблеми, 
свързани с пубертетните изменения. 

Оценка на екс-
периментални-
те умения и 
умения за 
представяне на 
резултатите. 

 

ЧАСТ IV. ЕДИНСТВО НА ПРИРОДАТА 

83.  Движение-
то – основ-
но свойст-
во на мате-
рията 

Обоб- 
щение 
чрез 
практ. 
дей-
ност 

Привежда примери за различни видове 
движения в природата. Описва и илюс-
трира с примери значението на движе-
нието в природата. Аргументира един-
ството на неживата и живата природа. 

  Проверка и 
оценка на уме-
ния за правене 
на обобщение 
и формулиране 
на изводи. 

 

84.  Човекът – 
част от 
природата 

Обоб- 
щение 

Привежда примери за взаимовръзката 
природа – човек. Дискутира проблеми, 
свързани с опазване на околната среда 
и личната отговорност на всеки човек. 
Оценява мястото и ролята на човека в 
живата природа. 

 Проверка и оценка на уменията за 
правене на обобщение и формули-
ране на изводи. 

  

85.  Учебна ек-
скурзия 

Упра-
жне-
ние 
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