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КОНСПЕКТ

ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Задължително избираема подготовка - ХII клас

1. Еволюция на безгръбначните животни.
2. Еволюция на гръбначните животни.
3. Теория на Дарвин за еволюцията.
4. Борба за съществуване.
5. Естествен отбор.
6. Популацията - елементарна еволюционна единица.
7. Елементарни еволюционни фактори.
8. Форми на естествения отбор.
9. Видът - основен етап в еволюционния процес. Концепции и критерии за вида.
10. Съвременни схващания за макроеволюционния процес. Доказателства за еволюцията на
организмите.
11. Хидросферата като среда на живот.
12. Наземно-въздушната среда на живот.
13. Педосферата като среда на живот.
14. Организмите като среда на живот.
15. Фактори на средата за живот.
16. Закон на Либих за минимума. Закон на Шелфорд за толерантността.
17. Влияние на организмите върху средата.
18. Популацията - основна екологична единица.
19. Структура на популацията.
20. Основни популационни характеристики. Динамика на популацията.
21. Биоценози.
22. Биотични фактори. Неутрални и положителни биотични взаимоотношения.
23. Отрицателни биотични взаимоотношения. Екологична ниша.
24. Същност и продуктивност на екосистемата.
25. Състав и граници на биосферата.
26. Естествени и антропогенни изменения на атмосферата. Последствия от замърсяването на
атмосферата.
27. Антропогенно използване и замърсяване на природните води.Основни видове замърсявания и
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замърсители на водата.
28. Антропогенно замърсяване, разрушаване и възстановяване на почвения слой.
29. Растителни ресурси на биосферата и тяхното опазване.
30. Животински ресурси на биосферата и тяхното опазване

ИЗПОЛВАНА ЛИТЕРАТУРА:
Учебник по биология и здравно образование, 12 клас, Профилирана подготовка, издателство
„Просвета”



КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНАТА РАБОТА 

 

 

Оценка ОТЛИЧЕН 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице 

задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с 

необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, 

фактологически грешки. 

Оценка МНОГО ДОБЪР 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са 

изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и 

правописни грешки или при незадълбочен анализ на някои факти и събития. 

Оценка ДОБЪР 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано 

основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на обхват и 

дълбочина. В работата преобладават констатации на фактите и липсват изводи и 

обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки. 

Оценка СРЕДЕН 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато 

цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на 

изложението. Анализът е заменен с констатиране на фактите. Налице са 

сериозни  фактологични, правописни грешки. 

Оценка СЛАБ 2.00 се поставя на писмена работа,в която е показано непознаване 

на тематичното съдържание. Допуснато е отклоняване от съдържанието и има 

груби фактологични грешки. 
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