ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ
„ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"
гр. Варна, ул. „Найден Геров" № 1 тел: 052/64 26 71; 052/64 26 67;
e-mail: pgt_varna@abv.bg
УТВЪРЖДАВАМ: ..............................
Гергана Япаджиева
Директор

КОНСПЕКТ

За провеждане на изпит за определяне на годишна оценка, съгласно чл.29б от
НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване (Загл. - ДВ, бр. 73 от 2009
г., в сила от 15.09.2009 г.), издадена от министъра на образованието и науката

по Биология и здравно образование /ЗП/ за 10 клас
I.
II.

III.

Форма на обучение: самостоятелна
Начин на провеждане на изпита:
1. Датата, началният час, времето и мястото за провеждане на изпита се определя
със заповед на директора.
2. Изпитът по теоретични предмети се провежда в писмена форма.
3. Продължителността на писменият изпит е 3 /три/ астрономически часа.
Изпитни теми:
01. Хибридологичен анализ: монохибридно и дихибридно кръстосване.
Закони на Мендел
02. Взаимодействия между алели на един и същи ген
03. Взаимодействия между алели на различни гени
04. Фенотипна изменчивост/модификации, норма на реакция/
05. Генотипна изменчивост/геномни, хромозомни и генни мутации/
06. Наследствени болести
07. Полови процеси при многоклетъчните животни.
Ембриогенеза. Постембриогенеза
08. Размножаване при човека
09. Хипотези за произхода на живота
10. Развитие на еволюционната идея. Дарвинизъм
11. Микроеволюция
12. Естествен отбор
13. Вид: същност и критерии. Видообразуване
14. Макроеволюция
15. Основни насоки и пътища на еволюционния процес
16. Доказателства за еволюцията
17. Анропогенеза. Човешки раси

IV.

№

Критерии за оценяване по Биология и здравно образование-10 клас
Оценката е:
 Обективна и ясна за ученика;
 Комплексна;
 Има стимулираща функция;
 Отчита обема от знания, умения и социокултурни компетентности;
Критерии за оценяване

Показатели

Брой
точки

Общ
брой точки

информация

Запаметяване и възпроизвеждане
на учебно съдържание

До 30

30

интерполация

Откриване и използване
фактологични взаимовръзки

До 20

20

екстраполация

Аргументирани прогнози при
непълни данни

До 20

20

70

70

1.

2.

3.

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ:

При оформяне на крайната оценка общата сума на всички получени точки се
приравнява към шестобалната система както следва:
1. от 56 до 70 точки – Отличен 6,00;
2. от 42 до 55 точки – Много добър 5,00;
3. от 31 до 41 точки – Добър 4,00;
4. от 17 до 30 точки – Среден 3,00;
5. до 16 точки – Слаб 2,00.
V.

Оформяне на оценка по Биология и здравно образование-10 клас
Крайната оценка от изпитът се формира като средноаритметична от оценките на
членовете на училищната комисия по оценяването с точност до единица.

VI.

Препоръчителна литература:
1. Биология и здравно образование за 10 клас
задължителна подготовка
Светла Евтимова; Ценка Часовникарова; Мария Атева
Гея Либрис / София
Изготвил: ...........................
............................

