
УТВЪРЖДАВАМ: 

Десислава Александрова, 

Директор на СУ «Димитър Маринов» - Лом 

КОНСПЕКТ 

за провеждане на писмен  изпит за оформяне на годишна оценка 

по Биология и здравно образование - ЗИП  

за 12 клас, непрофилирана подготовка, самостоятелна – над 16 г. форма на обучение,   

учебна 2020/2021 година 

• Клетъчно делене. Митоза

• Клетъчно делене. Мейоза

• Сходство и различия между мейотичното и митотичното делене

• Жизнен цикъл

• Клетъчна диференцияция

• Механизъм на диференцияцията

• Диференциация на клетките при многоклетъчнияя организъм

• Същност на биотехнологията

• Култивиране на микроорганизмите

• Растителни протопласти

• Хибридизация на соматичните клетки

• Моноклинални антитела

• Рекомбинантни ДНК - технологии

• Биотехнологични продукти

• Организмът - цялостна система

• Растителни тъкани

• Тъкани при животните. Епителна тъкан

• Съединителна тъкан

• Мускулна,нервна и възпроизводителна тъкан

• Движение

• Дишане

• Обмяна на вещества и енергия. Хранене

• Отделяне

• Обмяна на вещества и енергия. Транспорт

• Устойчивост и хомеостаза при животните

Литература: 1. Биология и здравно образование за 11 клас. Евтимова "Гея Либрис". ѝвтори 

- В.Овчаров, С. Евтимова 

Изготвил: 

Людмила Димитрова 

Чл. 4, т. 1 във вр. с чл. 5, т. 1, в) от
Регламент (ЕС) 2016/679

Чл. 4, т. 1 във вр. с чл. 5, т. 1, в) от
Регламент (ЕС) 2016/679



УТВЪРЖДАВАМ: 

Десислава Александрова, 

Директор на СУ «Димитър Маринов» - Лом 

КРИТЕРИИ 

за оценяване постиженията на учениците при провеждане на писмен  изпит  за оформяне 

на годишна оценка 

по Биология и здравно образование - ЗИП  за 12 клас, непрофилирана подготовка, 

самостоятелна – над 16 г. форма на обучение, учебна 2020/2021 година 

Отличен 6 - притежава задълбочени знания по биология и здравно образование. Умее да 

представя и анализира и  обяснява закономерности, да дава примери. Умее да прави 

изводи при работа с източници от биологията. 

Много добър 5 - познава много добре материала но дава непълни отговори, показва 

пропуски. Умее да прави графически изображения но се затруднява при анализа им. 

Добър 4 - интерпретира биологичната информация но има пропуски. Трудно коментира 

изображения и статистическа информация. Затруднява се при анализа им. 

Среден 3 - Има съществени пропуски при работата с учебния материал. Не умее да прави 

задълбочена характеристика на изучените методични единици. Сериозно се затруднява с 

изпълнението на практически задачи. Познанията са незадоволителни - ученикът дава 

непълни и неаргументирани отговори на поставените въпроси и задачи. 

Слаб 2 - Не познава изучаваното съдържание и има сериозни пропуски в знанията. Не 

умее да описва биологични модели. Не се справя с изпълнението на поставените 

практически задачи. 

Изготвил: …………………….. 

Людмила Димитрова 

Чл. 4, т. 1 във вр. с чл. 5, т. 1, в) от
Регламент (ЕС) 2016/679

Чл. 4, т. 1 във вр. с чл. 5, т. 1, в) от
Регламент (ЕС) 2016/679


