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/преговор/ Урок №29, стр. 70 

 

1. Еволюция на семенните растения. Попълнете пропуснатите думи в 

текста: 

   Еволюцията е процес на ……………………….. на живата природа, при 

който организмите се  ……………………. и ………………………………. Към 

условията на средата. 

   Семенните растения се появили на Земята преди около 350 млн.г. Те 

образуват ……………………….., с които се ……………………………, 

разпространяват се и ………………………… неблагоприятните условия. 

Семето се образува от ………………………….. . Голосеменните са най – 

старите семенни растения. При тях ……………………….. и образуваните в 

тях семена са разположени на открито върху ………………. . Преди около 

135 млн. г., когато господстват дървесни ……………………… растения, 

Земята се заселва и от …………………………….. растения. Първите 

покритосеменни са …………………., по – късно се появяват ………………….. 

форми. Днес покритосеменните са дървета, …………………….., 

едногодишни и ……………………………….. тревисти растения. Те са най – 

многобройната група в растителния свят на Земята. Покритосеменните са 

по – добре ………………………………… за живот на …………………………. В 

сравнение с ……………………………… . При покритосеменните растения 

скритите в ………………………… семепъпки и образуваните в тях 

………………… са защитени напълно от неблагоприятните атмосферни 

условия. Плодникът на цвета и ………………… са органи, характерни само 

за …………………………………….. /цветните/ растения. 

    Еволюцията на семенните растения е свързана с преминаване от 

……………….. към ………………………. среда на живот. Приспособленията 

са свързани с ……………………………….. на растенията и особеностите в 

тяхното ……………………………….. . Еволюцията на растителните органи 

на покритосеменните растения довежда до все по – доброто 

…………………………… на растенията към условията на ………………… . 

2. Предимства на покритосеменните растения спрямо голосеменните: 

а/ усъвършенстване на вегетативните органи – Препишете тази точка! 

б/ усъвършенстване на размножителните органи и размножаването - 

Препишете тази точка! 

3. Различия в устройството на клас Двусемеделни и клас Едносемеделни 

покритосеменни растения. – Препишете тази точка! 


