
Име, фамилия на ученика: 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – с. РУСОКАСТРО, общ. Камено, Бургаска област 

Работен лист по: Човекът и природата 

Клас: 6, учебен час по седмично разписание - 3 

Дата/ден от седмицата: 22.03.2021 - понеделник 

    Тема на урочната единица/страница: Урок № 52. Стр. 110. Движение на 

веществата в растителния организъм. Проводяща система. 

 
Движението на веществата в организмите е тясно свързано с процесите ………………... , 

……………… и ………………………… .  

Движението на веществата в растителния организъм се осъществява чрез 

……………………………….. система, наречена ……………………….  ………………………… 

. 

1. Устройство на проводящата система.  

Проводящата система на растенията, подобно на кръвоносната система при животните, 

представлява ……………………….. от …………………………. Изградена е от 

……………………… ………………, разположени ………………………….. по 

………………………. на цялото растение. Всяко снопче представлява група от 

………………………. ……………………. /………………../. Във всяка тръбичка има 

……………………… клетки, разположени ……………… до ………………… . Проводящите 

……………. са …………… вида - ……………………….. и ………………… . 

2. Дървесни цеви. Клетките на дървесните цеви са ………………….. . Те не съдържат 

................................................. . 

………………….., стените им са ………………………. и затова са винаги 

………………………. . По дървесните цеви …………………… и разтворените в нея 

………………………… вещества де движат в посока от …………………….. към 

……………………….. . Това движение се нарича …………………… ………. . Дължи се на 

следните процеси: 

 …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

3. Ликови цеви. . Клетките на ликовите цеви са ………………….. . По ликовите цеви се 

движат ……………………………….. вещества, …………………………… при процеса 

……………………………………….. . Движението е в посока от ……………………….. части 

на растението /най – вече от ……………………./ към всички други ………………………… . 

Това движение се нарича ………………………… ……….. . Дължи се на: 

 ………………………………………………… 

 ………………………………………………… 

При високите дървета /например …………………………. и …………………./ възходящия ток 

изкачва ………………………. Разтвори на височина над …………….. със скорост 

……………….. .  

4. Функция на проводящата система. Проводящата система има …………………………. 

функция. 

Тя осществява ……………………… между всички растителни ………………………. . Това е 

много важно за …………………………… на ………………………… организъм 
 

Домашна работа: Препишете „Най – важното” и отговорете на „Опишете, обяснете, приложете”. 


