


 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

       УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БИОЛОГИЯ И ЗО  ИУЧ ЗА 8 

КЛАС ВКЛЮЧВА ЗНАНИЯ , СТРУКТУРИРАНИ В 3 СЪДЪРЖАТЕЛНИ 

ЦЕНТЪРА: 

1/ ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ 

 2/ БОЛЕСТИ , ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН 

НА ЖИВОТ 

 3/ ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

Основните понятия по теми и подтеми са включени в система умения, 

осигуряващи приложението на знанията за решаване на 

познавателни, изследователски, оценъчни и практически задачи. Център 

в уменията са анализът, синтезът, приложението и оценката в личностен, социален и 

икономически план. 

 

           Целите на обучение са: 

 да се обогатят знанията за ползите и вредите от храната , която се 

предлага на пазара , роля на белтъците, мазнините и въглехидратите , изработване на 

здравословен режим на хранене ,значението  на витамините и микроелементите за 

здравето  

 да се формира  правилен начин на живот / хранене и спорт/ 

 да се формира система от познавателни, ценностно-ориентирани и 

практически умения , свързани с опазването на околната среда ,като част от ключовите 

компетентности в сферата на науката. 

           Учебната програма е насочена към формирането на: 

 ключови компетентности по природни науки (използване на знания 

за устройството на човешкото тяло за обосноваване на връзки и взаимоотношения в 

природата, за аргументиране на дейности на човека въз основа на научни факти, 

познаване на основните 

характеристики на научното търсене и осъзнаване на връзката: развитие 

на науката – практика – ограничения и рискове); 

 умения за учене (проучване на информация от различни източници, 

дискутиране на проблеми, критично мислене, работа в 

екип, планиране на дейности и формулиране на решения); 

 умения за подкрепа на идеята за устойчивото развитие (критично 

отношение и информираност, интерпретиране на 

конкретни ситуации като последствия за природната среда, осъзнаване 

на значението на устойчивото развитие за бъдещето на 

човечеството); 

 умения за здравословен начин на живот (използване на здравни 

познания и знания за превенция на заболявания, взимане 

на решения, свързани с личното и общественото здраве). 

    

 

Теми      Компетентности като очаквани резултати по теми    Нови понятия 

 

Как да се                Представя чрез схема, диаграма или текст връзката 

 Храним                   

 правилно:              между качеството на храната и здравето 

видове храни 

 , химичен 



 състав и ползи 

 метаболизъм 

Роля на водата       Описва механизма на действие на видовете  

в метаболизма        органични вещества в метаболизма на човека 

 на човека 

 

 Храната като 

 Лекарство                   Дискутира рискови фактори, водещи                                                                                  

мастноразтворими      до нарушение в обменните процеси 

 Здраве от                                                                                                      водоразтворими  

природата-                                                                                                                                      

роля на                                                                                                           

мастноразтворими 

 натуралните                 Описва начините за профилактика                      витамини                                                               

витамини 

 

Влияние на 

 Микроелементите                                                                                           

макроелементи 

 и етеричните  

масла върху                                                                                                     

микроелементи 

здравето 

 

Влияние на 

 Хранителните               Описва вредите от употребата на                                                                                   

хранителна 

 добавки и                       енергийните напитки и стимуланти                        

стимуланти                                                            добавка 

стимуланти  

върху организма 

 

Вредата от                                                                                                  анаболни 

стероиди 

 Енергийните 

 напитки върху  

човешкото тяло 

 

Изграждане на                     Изучава и сам построява пирамида на храната 

 Правилен 

 хранителен режим 

 

" Глад" за промяна 

 

 Влиянието на 

 Храната 

 

 Роля на спорта 

 и движението за  

правилен растеж 



 и развитие 

 

 Бъдещето на                 Запознава се с перспективите пред човечеството 

човечеството –          за удължаване на човешкия живот 

постигане на 

 вечен живот                                                                                                  крионика 

 

Крионика и                                                                                                  изкуствен 

интелект 

 Роботизация 

 

 Фактори на               Описва и подкрепя с примери влиянието на  

околната среда,          факторите на средата върху здравето на човека 

водещи до 

 заболявания 

 при човека 

 

 Заболявания                      Дискутира проблеми , свързани с                                                                                  

ринит 

на дихателната               употребата на тютюн и алкохол                                                                                  

фарингит 

 система,                                                                                                            ларингит 

причинени                                                                                                             астма                                                                                                 

от замърсяване                                                                                        рак на белия дроб 

 на въздуха 

 

 Заболявания                                                                                                    колит 

на храносмилателната                                                                                 язва 

 система                                                                                                         панкреатит 

 

Анорексия ,                  Дискутира причините за поява на                                                                               

 булимия ,                   болести на обмяната на веществата                                                                                         

анорексия                  предизвикани от ниска самооценка и  

 орторексия ,            проблеми в семейството 

 хиперфагия ,                                                                                                      орторексия 

затлъстяване 

 

 Заболявания на                                                                                            инфаркт 

 ССС-ма ,                                                                                                           инсулт 

 причинени от                                                                                              атеросклероза 

алкохол , пушене 

 и замърсен въздух 

 

 Болести на ОДС,                                                                                           сколиоза 

 причинени от 

 неправилен                                                                                                      рахит 

 начин на живот 

 

 Половопредавани            Описва болести , предавани по полов път 

 Болести                              и тяхната профилактика 



 

 Профилактика на 

 Половопредавани 

 Болести 

 

 Безплодие –                      Дискутира етични проблеми , свързани с 

причини ,                         репродуктивното здраве и възможностите за  

 възможно лечение ,     оплождане инвитро и сурогатно майчинство 

 оплождане инвитро 

 

 

Човекът , част                     Запознава се с мястото на човека в                                                                            

биосфера                                  живата природа  

от живата природа 

 ; биосфера – структура 

 

 Положителен ефект           Описва положителната роля на човека  

 на човешката                     при опазване на околната среда 

 дейност върху  

биосферата 

 

Отрицателно влияние           Акцентира върху отрицателния                                                                      

ерозия на почвата            ефект от индустрализацията , употребата  

 на човека върху             на пестициди и химични замърсители 

 околната среда                                                                                     ендемитни 

организми 

 

 Защитени видове          Описва и опознава редките и защитени 

 растения в                       растения и животни в региона на Бургас  

 Бургаски регион                 

 

 Защитени видове 

  животни в 

 Бургаски регион 

 

Общ брой часове : 36 часа – 36 седмици по един час  

 

 Препоръчително разпределение на часовете : 

1/ за нови знания – 22 часа / около 60%/ 

2/за практически дейности – 4 часа / около 11%/ 

3/ за дискусии , дебати и семинари – 6 часа / около 18 %/ 

4/ за контрол и оценка – 4 часа / около 11 % 

 

 Оценяването на учениците е в съответствие с предвидените в 

програмата очаквани резултати и дейности .  

 

Текущи оценки от устни и писмени изпитвания -  40% 

 

Оценки от контролни работи – 20 % 

 



Оценки от други дейности / дискусии, презентации , работи по 

проект/ - 20% 


