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Учебно-изпитна програма  по Биология и здравно образование-седми клас 

За ученици в самостоятелна форма на обучение 

 

I. Вид на изпита 

Изпитът е писмен  с времетраене 2 астрономически часа 

II. Учебно съдържание 

Тема 1. 

1.Многообразие и класификация на организмите. 

2.Едноклетъчни организми. 

 

 

 

Тема 2. 

1.Обща характеристика на същинскоядрените организми. 

2.Кореноножки.Камшичести.Ресничести. 

 

 

Тема 3. 

1.Многоклетъчни организми. 

1.Обща характеристика на растенията. 

2.Талусни растения. Водорасли. 

 

 

Тема 4. 

1.Растителни органи .Вегетативни органи. 

2.Размножителни органи при растенията. 

3.Отдел Семенни растения .Подотдел Голосеменни 

 

Тема 5. 

1.Цветни растения. 

2.Обща характеристика на царство Гъби. 

 

 

Тема 6. 

1.Царство Животни. 

2.Безгръбначни животни. Мешести животни. 

3.Тип Плоски червеи. 

4.Тип Кръгли червеи. 

5.Тип Прешленести червеи. 

 

 



Тема 7. 

1.Тип Членестоноги. 

2.Клас Ракообразни и Паякообразни. 

3.Клас Насекоми. 

4.Тип Мекотели. 

 

Тема 8. 

1.Взаимоотношения между организмите в природата. 

2.Паразитни едноклетъчни. Заболявания при човека, причинени от паразитни 

едноклетъчни. 

3.Паразитни растения и растения-хищници. 

4.Паразитни гъби. 

III. Оценявани знания и умения 

*Разпознава класификацията на организмите. 

*Дефинира понятието таксон и видовете таксони. 

*Знае  устройството на едноклетъчните организми. 

*Разпознава видовата принадлежност на едноклетъчните представители на 

кореноножките, камшичестите и ресничестите. 

*Прави характеристика на многоклетъчните организми. 

*Може рисува растителна клетка и да обозначава клетъчните органели. 

*Знае определението за понятието талус. 

*Прави характеристика на водораслите. 

*Познава вегетативните органи на растението-корен, стъбло ,лист, рисува и 

обозначава техните части. 

*Познава устройството на цвета и неговите части. 

*Знае особеностите на семенните растения. 

*Може да прави характеристика на гъбите. 

*Познава устройството на животинската клетка. 

*Прави характеристика на Тип Мешести и представителите. 

*Знае устройството на трите типа червеи, вътрешно и външно устройство, 

паразити и свободно живеещи представители. 

*Прави характеристика на  Тип Членестоноги. 

*Описва особеностите на клас Ракообразни, Паякообразни и Насекоми.  

*Прави характеристика на Тип Мекотели. 

*Познава и описва положителните и отрицателните взаимоотношения между 

организмите в природата. 

*Може да състави проста хранителна верига. 

  

IV. Формат на изпита- писмен 

Изпитът  се състои в решаването на 15 тестови задачи: 

• от затворен тип с три или четири възможни отговора, от които само един е верен. 

 

Общият максимален брой точки е 15. 

Брой точки Цифрова оценка 

0-4 Слаб 2 

5-8 Среден 3 

9-11 Добър 4 



12-13 Много добър 5 

14-15 Отличен 6 

 

V.  Препоръчителна литература –  

учебник по Биология и здравно образование за 7 клас , автор М.Шишиньова и колектив 

, издателство Анубис 


