
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: 30.11.2020 - понеделник 

    Тема на урочната единица/страница: Урок № 19. Стр. 48. ОТДЕЛ СЕМЕННИ 

РАСТЕНИЯ. ПОДОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННИ РАСТЕНИЯ 

 

1. Семе. Отговорете на въпросите: От какво се състои семето? От какво се 

оформя зародишът? От коя тъкан се изхранва зародишът? Кои органи се 

образуват от зародиша? Как е устроена семенната обвивка и каква е нейната 

функция? Как се разпространяват семената? Каква е функцията на семето? В 

кои два отдела са групирани семенните растения? Каква е разликата между 

тях? 

 

2. Голосеменни растения. Попълнете пропуснатите думи: Голосеменните 

растения са ……………… или …………………. с разклонено или неразклонено 

стъбло. Те са ……………………….. семенни растения. При повечето 

голосеменни листата са игловидни, предимно многогодишни и листата не 

опадват едновременно, поради което дърветата са ………………………. . 

Голосеменните растения се размножават с …………………….. . Растенията с 

мъжки и женски шишарки се наричат……………………, а растения само с 

мъжки или само с женски шишарки се наричат……………………….. .Мъжките 

шишарки са ………………….. или събрани по много. Опрашването се 

осъществява от ………………….. – прашецът е ……….. и се разпространява 

лесно. Когато попадне върху …………………….., се образуват ………………… и 

две ………………………. мъжки полови клетки. Те достигат по ……………….. 

до …………………………. и единият се слива с нея. От оплоденото яйцеклетка 

се образува …………………………, а семепъпката се превръща в …………….. . 

Семената са на открито върху ………………. . 

Безполовото поколение е самото …………………., върху което се образуват 

………………….. . Половото поколение е представено от 

……………………………………………. и ……………………………………….. . То 

има кратък живот и е зависимо от ……………………… поколение. 

 

3. Значение на голосеменните растения. Опишете значението на голосеменните 

растения в природата и значението им за човека! 

 

 
 

Домашна работа: Отговорете на въпросите от рубриката „Приложете наученото”. 

Препишете рубриката „Биофокус”. 


