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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: 11.01.2021 -  понеделник 

    Тема на урочната единица/страница:  Царство Гъби. Обща характеристика 

на гъбите.  Урок  № 30, стр. 72 

1. Особености на гъбите. 

Царство Гъби включва ……………………… организми с …………………….. 

хранене и …………………………. начин на живот. 

Тялото на гъбите се състои от ………………… или ……………… еднакви 

клетки. Гъбите имат общи белези и с ……………………, и с ……………… . 

Те приемат готови ………………………. вещества в ………………………… 

Състояние. Натрупват ……………………….. запаси под формата на 

вещество, което се среща  и при животните - ………………………….. . По 

………………………….  си начин на живот,  по наличието на ……………….. 

стена и големи ……………………….. и по …………………………. чрез 

………………….. приличат на ………………………… .  

2. Устройство на гъбната клетка. 

Гъбната клетка е ……………………….. устроената ………………… клетка. 

За разлика от растителната клетка гъбната има ………………………. стена, 

изградена от …………………., а не от ……………………….., и няма 

…………………………. Хитинът е вещество /……………………/, което се 

среща при някои …………………….. животни /раци, паяци, насекоми/. 

Вакуолите имат …………………….. функция. При наличие на ……………. те 

поглъщат …………………., която после използват за …………………………. 

процеси. 

3. Устройство на гъбното тяло. 

Гъбите са изградени от ………………., разклонени, …………………….. 

нишки, които непрекъснато нарастват с …………… си /……………../. Те 

образуват тялото на гъбата - …………… . Той може да бъде 

…………………… или ………………………… . Хифите на някои видове 

образуват надземна част на гъбата - ……………………. тяло. При повечето 

гъби плодното тяло е изградено от ………………… и …………………/шапка/. 

По долната част на ……………………. Има пластинки или торбички, които 

образуват …………… .  

4. Основни жизнени процеси. Отговорете на въпросите на гърба на този 

лист, след като научите тази точка! 

Кое хранене се нарича сапрофитно? Кои гъби се наричат паразитни? Как се 

размножават гъбите? При какви условия гъбите спират да се размножават? 

Домашна работа: Отговорете на въпросите след урока и прерисувайте Фиг. 

1,  на гърба на този лист! 


