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ПОЛОВА СИСТЕМА НА ЧОВЕКА 

Ще научите, че: 

 женските и мъжките полови органи са първични полови белези, които 
зависят от наследствената програма; 

 при оплождане едновременно на две яйцеклетки се развиват двуяйчни 
близнаци. 

ПЛАН НА УРОКА 

Отговорете на въпросите към всяка точка от плана писмено! 

1. ПОЛОВА СИСТЕМА НА ЧОВЕКА. Кои са особеностите на половото 
размножаване? ( Припомнете си урок № 55 на стр. 124). Как се размножава 
човека и какво е оплождането? Какви са особеностите на новороденото 
дете? Колко типа са органите на женската и мъжката полова система? 

2. ПОЛОВА СИСТЕМА НА ЖЕНАТА. Кои са основните органи на женската 
полова система и къде са разположени? Фиг. 1. Какво са яйчници и 
яйцеклетка ?Фиг.2а. Кога се раждат двуяйчни близнаци? Фиг. 3. Какъв орган 
е матката и каква функция изпълнява? Фиг. 4. Кога се образува плацентата и 
каква е нейната функция? 

 

3. ПОЛОВА СИСТЕМА НА МЪЖА. Кои са органите на мъжката полова система? 
Фиг. 5. Как се наричат мъжките полови жлези? Каква е формата им? Каква е 
структурата им? Къде са разположени до раждането? Къде преминават след 



раждането? Какво са сперматозоидите? Фиг. 2б. Чрез кой орган 
сперматозоидите се внасят в женската полова система? Как 
сперматозоидите достигат до зрялата яйцеклетка? Как става оплождането? 
Как се нарича получената клетка при оплождането? ( Припомнете си от урок 
№ 55 на стр. 124) Кои белези определят органите на половата система на 
мъжа и на жената? Къде се образуват тези белези и от какво зависят? 

 

 

 

 
Наблюдение чрез ултразвук / видеозон или ехограф/ 

 

ДОМАШНА РАБОТА: Препишете и научете думите от рубриката „Речник”. Отговорете на 

„Въпроси и Задачи” на стр. 153. 

ОЧАКВАМ ВАШИТЕ ОТГОВОРИ! 
 
 

 


