
Име, фамилия на ученика: 

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

Работен лист по: Биология и здравно образование 

Клас: 7, учебен час по седмично разписание - 2 

Дата/ден от седмицата: 04.01.2021 -  понеделник 

    Тема на урочната единица/страница:  Роля на растенията в природата и 

значението им за човека   Урок №28, стр. 68 

 

Попълнете пропуснатите думи в текста: 

 
   Зелените растения на Земята са основните производители на ………………… вещества 

от ………………… .Те заемат огромни пространства от сушата и влияят върху 

………………… в различните географски зони. 

   Човекът е започнал да отглежда растения преди повече от 10 000 години. 

Първоначално е събирал ………………., които засявал. Постепенно започнал да 

…………………… растения, които притежавали желани от него качества. Така 

получавал …………………………… и ………………………….. поколения. Развили се 

……………………………., ……………………………… и ………………………………… . 

Растенията, които човек отглежда и изменя, се наричат ……………………………. . 

Повечето културни растения произхождат от определени райони на земното кълбо. Днес 

те са разпространени в различни райони на Земята, където се отглеждат.  

   Културните растения се групират на основата на различни признаци и затова групите 

имат различни наименования: зърнени, ………………….., маслодайни, ……………………, 

лекарствени, ……………………………………, декоративни, ……………………….. . Към 

групите културни растения се отнасят представители на различни ……………………….. . 

Те намират различно приложение в човешката дейност. Плодовете на много розоцветни 

/ ябълки, …………………., вишни, …………………….., сливи, ……………………….., ягоди, 

………………………, къпини, ………………….. и др./ се използват от човека за …………… 

в сурово или преработено състояние. От маслодайната роза се получава прочутото 

българско …………………………………………. . Омайничета, рози, майски сняг и други 

розоцветни са декоративни растения. Някои розоцветни са ………………………… - 

пчелите ги предпочитат заради обилния нектар и цветния прашец, или медицински 

растения / глог, …………………, дюля и др./. Органите на някои лютикови растения 

съдържат ……………… и ……………………. вещества. Тревопасните животни ги 

отбягват, но някои от тези вещества намират приложение в ………………………… .  

   Човек използва и диворастящи видове. Например от боровите растения се получава 

………………………………… за строителството, ……………………… и др. От 

дървесината на някои видове ……………… и ………….. се получава ……………………, а 

от смолата на някои видове смърч – химикали / ……………….., ……………………/ и 

други продукти. Отровните диворастящи растения отделят отровни вещества, някои от 

които човек използва за свои нужди, а други са вредни за него /лудо биле, 

……………………........, кукуряк и др./. 

   За подобряване на съвременните сортове се използват …………………………… видове. 

Това е още една причина за опазване на …………………………. . 

 

 

Домашна работа: Отговорете на въпросите! 
 

1. Кои клетъчни структури са характерни САМО за растителната клетка? 

2. Кои са растителните тъкани? 

3. Кои са вегетативните органи на растенията? 


