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Портфолио 
 

Катерина Георгиева Бойчева 
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I. Лични данни 
 

 

 

Име, презиме, фамилия: Катерина Георгиева Бойчева 

 

Настояща месторабота: Старши учител по Биология и Здравно образование и 

Химия и опазване на околната среда в ПГ по МСС “Пейо Яворов” – гр. Гоце 

Делчев 

 

Националност: България 

 

Адрес: гр. Гоце Делчев, ул. Атанас Тешовски №14 

 

Педагогически стаж: 18 години 

 

Информация за връзка: katiaboycheva@abv.bg 

  

mailto:katiaboycheva@abv.bg
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II. Образование 
 

 

1.Висше образование – 1998г. 

 

Образователно – квалификационна степен 

Бакалавър по специалност Биология и Химия 

С професионална кваликация учител по Биология и учител по Химия 

 

 

2.Средно образование – ПМГ “Яне Сандански” гр. Гоце Делчев, випуск 

1991г. 

 

 

 

III. Трудов стаж 
 

От 2018/2019г. до настоящия момент ПГ по МСС “Пейо Яворов” 

 

От 01.09.2017г. до 30.08.2018г. ПМГ “Яне Сандански” гр. Гоце Делчев 

 

От 01.09.2016г. до 30.08.2017г. ОУ “Христо Ботев” с. Дъбница 

 

От 01.09.2015г. до 30.06.2016г. ОУ “Димитър Талев” с. Хвостяне 

 

От 01.09.2002г. до 30.08.2014г. ПУ “Васил Левски” гр. Гоце Делчев 

 

От 01.09.2015г. до 30.06.2016г. ПГ “Димитър Талев” гр. Гоце Делчев – ½ 

норматив 

 

 



 

4 
 

4 

IV. Квалификации 
 

1.ПКС 

Трета професионалноквалификационна степен – ДИУУ СОФИЯ 

Регистрационен № 8067 Заповед № УД-433/30.10.2020 

2.Сертификати 
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V. Методически разработки 
 

 

1. Интерактивни методи и форми на обучение по Биология и здравно 

образование – 2018г. 

2. Изготвяне на учебни програми и годишно тематично разпределение по 

разширена подготвка по БЗО – 2017г. 

3. Интердисциплинарни подходи и практики в обучението Биология и Химия 

– 2019г. 

4. Изготвяне на учебна програма на клуб по интереси “Природата наш дом” – 

2018 г. 

 

 

VI. Открити уроци 
 

1. Обобщителен урок – дихателна, храносмилателна, кръвонсна система, 8 

клас, 03.2018г. 

2. Оплождане и зародишно развите – 04.2019 
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VII. Работа по проекти 
 

1. Разработка на програма за проект за фондация “Америка за България” в 

ПМГ “Яне Сандански”. С клуба от 12 ученици спечелихме 2-ро място в 

националното състезание – “Природата – наш дом”, което се проведе на 

04.2018г. в Националния дворец на Децата, гр. София 

2. Участие в проект “Занимания по интереси” на екологична тема с клуба от 

ПГ по МСС – 10 ученици, 2019г. 

3. Участие в проект “Подкрепа за успех” – работа с изоставащи ученици през 

ученици  през учебната 2020/2021г. 

 
VIII. Дидактически умения 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА  

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“ 

град Гоце Делчев, ул.“Симеон Радев“ № 6,  

тел.:0751/60461, факс: 0751/60461,  

e-mail: pg_po_mss@abv.bg, web site: http://www.pgmss-gd.com 

 

 

mailto:pg_po_mss@abv.bg
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ОТЧЕТ НА РАБОТАТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА 

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ  ПО ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ  ПРЕДМЕТИ И СПОРТ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 г. 

 

            През  учебната 2019-2020 г., МО на преподавателите по природо-

математически предмети и спорт започна дейността си с изработване и 

приемане на план за работата на методическото обединение. Проведохме 

сбирка,  на която изготвихме годишните разпределения.  Съгласувахме  и 

уеднаквихме критериите за оценка на знанията и уменията на учениците. 

Членовете на МО взеха участие на септемврийските съвещания за 

организиране на учебно-възпитателната работа. Планирани бяха дните и 

часовете за проверка на входното и изходното  ниво на учениците по 

предмети. Основният извод, който направихме след прегледа на входните 

нива беше, че в знанията на учениците постъпили в нашето училище през 

есента на 2019г., има пропуски. Анализирането на допуснатите грешки и 

съществуващите пропуски в знанията и уменията на учениците  очертаха 

следните типични слабости : 

- усвоените компетентности у учениците са на добро ниво 

- основните термини са усвоени, като успяват да ги прилагат при отговори на 

въпроси и решаване на задачи изискващи умения за групиране и 

възпроизводство на знанията 

- по малък брой са учениците, които могат да прилагат знания и умения при 

отговори изискващи умения на анализ, синтез и обобщение. 

 -  познавателната активност и самостоятелност са на задоволително ниво. 

-    малък ученици прилагат и творчески подход и критично мислене при 

възлагане на проектна дейност по време на обучението по природни науки. 

Всеки преподавател изготви и предаде на зам. директора график за 

провеждане на класни и контролни работи по предмети за І и ІІ учебен срок. 

Отчитайки степента на усвоените знания  и умения на учениците и 

пропуските им след проверката на контролните и класните работи за всеки 

срок,  набелязахме мерки за отстраняване на тези пропуски, за повишаване 
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на резултатите от учебния процес и подобряване методиката  на 

преподаване. Знанията на учениците са проверявани и оценявани чрез устни 

изпитвания, тестове, логически и практически задачи. Целенасочено се 

работи за активиране на мотивацията за учене, чрез изготвяне на 

реферати,доклади,макети и презентации. Чрез консултации и индивидуална 

работа се целше  повишаване на познавателната активност на всички 

ученици. 

Членовете на МО извършиха следните дейности през  изминалата учебна 

година: 

• През м. септември всички преподаватели от МО участваха в 

извънучилищната изява в с. Баничан 

• През 10.19г. Учителите от МО взеха участие в „ПРАЗНИК НА МЕСТНАТА 

ИНИЦИАТИВА“. В градския парк на Гоце Делчев, ПГ по МСС „ Пейо Кр. 

Яворов“ и местни производители представиха и популяризираха 

продуктите си. 

• Учителите от обединението се запознаха с Наредба №8/11.08.16г., 

Наредба №11/01.09.16 г. и Наредба №3/15.04.2003 г. 

• На 11.09.2019 г. членовете но МО взеха участие в електронно обучение 

по проект „Работа с родители в мултикултурна среда“ организирано от 

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе". 

Преподавател доц. Баева. 

• На 14 и 15. 12.2019г.  в град Девин се проведе обучение с присъждане 

на 1 кв. кредит на  всички членове на МО. Обучението беше на тема: „ 

Ефективната комуникация в училище“                                                                                                           

• На 21.09.2019г. г-жа Янка Стаменова осъществи демонстрации, 

състезания и експерименти с вода представени на Международния ден 

на спорта, като училището ни получи награда за участието и 

представянето си. 

• През м. ноември започна осъществяването на проект „Подкрепа за 

успех“, ,който продължи и успешно завърши през м. март.  
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• В проекта участваха преподавателите: г-н Топов, г-жа Евтимова, г-жа 

Бойчева. 

• Клуб Питагор ръководител Т. Евтимова 

• Клуб Млад Биохимик ръководител К. Бойчева 

• Клуб Математика ръководител Е. Топов 

• През м. ноември г-жа З. Мълчанкова се включи и организира спортен 

клуб за Народни танци по проект на Цойдуем. 

• Основна цел на проекта е: работа с изоставащи ученици; провокиране 

на познавателните интереси, чрез прилагане на съвременни и 

иновативни практики. 

• Проведе се вътрешно-училищна квалификация на 06.01.2020г..на тема:    

„ Провокиране критическото мислене на учениците“, която бе представена от       

 г-жа Татяна Евтимова. 

• През месец март се  създадоха различни инициативи за отбелязване на 

Световния  ден на водата – 22 март., чрез изготвяне на презентации от 

г-жа Стаменова и г-жа Бойчева. 

• На 12 април се отбеляза Международния  ден на авиацията и 

космонавтиката  с  презентация от г-жа Стаменова, по време на онлайн 

обучението. 

• За  Деня на Земята – 22 април г-жа Бойчева изготви и изпрати 

презентация на всички класове от ПГ по МСС.            

Дейността на преподавателите по физическо възпитание и спорт през 

годината се състоя в следните инициативи:                                                                                                                                                

• През учебната 2019/2020 година Г-ца Мълчанкова  и г-н Каръков 

проведоха  много спортни мероприятия и турнири. На 8-ми ноември 

отбелязахме  „ Европейски ден и здравословното хранене“ 

• През месец ноември проведохме турнири по баскетбол и волейбол, 

които преминаха със същия интерес и ентусиазъм сред учениците. 
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• През месец ноември се проведе приятелска среща по волейбол между 

училищните отбори на ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“ и ПМГ „Яне 

Сандански“. 

• През декември дойде ред и на коледните индивидуални състезания по 

тенис на маса и канадска борба. 

• През месец януари се проведе вътрешно училищен турнир между 

волейболния волейболният отбор на училището и учителите на ПГ по 

МСС „Пейо К. Яворов“.   

• На 8-ми ноември отбелязахме  „ Европейски ден на здравословното 

хранене“ 

• На 27- ми ноември организирахме турнир по баскетбол  за деца със 

специални образователни специалности. Всички участници бяха 

наградени.  

• Във връзка  с Европейският ден на спорта училището получи награда от 

Министерството на младежта и спорта. 

• През месец март във връзка с инициативата „ Гората на приятелството“ 

организирахме щафетни игри и състезание по „ Лъвски скок“, в които се 

включиха ученици от Трето ОУ „Братя Миладинови“. 

• На 29.04.2020г. Училището се включи в заснемането на клип във връзка 

„ Ден без асансьори“  

• Взехме  участие в церемонията свързана със „ Спешъл Олимпикс“ гр. 

София на която,  получихме сертификати. 

• През месец февруари  г-н Каръков организира поход с 10 А клас до 

местността „Панорамата“ 

• Обединени от идеята  да добруваме в хармония с природата , на 23 

юни 2020 година учителите от МО по природо-математическите 

предмети  се включиха в подготовката  и провеждането на 

традиционно в  За отбелязване на ЕНЬОВДЕН в Двора на нашето 

училище. 

Роля на МО в учебния процес: 
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Една от възможностите за самоусвършестване и по-добра методическа 

подготовка е споделянето на умения, методи и технологии в урочната 

дейност.                                                         Методическото обединение е място, 

където специалистите могат да взаимодействат и да си сътрудничат, да 

споделят добри педагогически практики.  

Да планират и изготвят съвременни подходи за провеждане на 

интердисциплинарни открити уроци. 

Да изготвят препоръки за постигане на по-добри резултати на учениците при 

тематичните поверки на знанията и уменията. Една от възможностите за 

самоусъвършенстване и по-добра методическа подготовка е споделянето на 

умения, методи и технологии в урочната дейност.                                                         

Методическото обединение е място, където специалистите могат да 

взаимодействат и да си сътрудничат. 

Преподавателите по природни науки успяха да се самоорганизират и да се 

включат, чрез платформата ZOOM в онлайн обучението от м. март до м. юни.  

Планираният открит урок на г-н Георги Каръков не се състоя, поради 

епидемията от Корона вирус. 

 

Повишаване на квалификацията на учителите от МО: 

Г-н Георги Каръков през тази учебна година придоби 5-та ПКС; 

Г-жа Катерина Бойчева започна разработка на дипломна работа за 

придобиване на 3-та ПКС, чиято защита ще бъде приз есента на 2020г. 

През вторият учебен срок МО се увеличи с още един член  - г-н Радослав 

Джугданов учител по ФВС. 

гр. Гоце Делчев 

13.07.2020 

Председател на МО: 

/К. Бойчева/ 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА  

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“ 

град Гоце Делчев, ул.“Симеон Радев“ № 6,  

тел.:0751/60461, факс: 0751/60461,  

e-mail: pg_po_mss@abv.bg, web site: http://www.pgmss-gd.com 

 

 

 

 

 ГОДИШЕН АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ВХОДНИ И ИЗХОДНИ 

НИВА ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И МАТЕМАТИКА ООП ЗА УЧЕБНАТА 

2019 – 2020г. 

 

 

 

mailto:pg_po_mss@abv.bg
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СРЕДЕН УСПЕХ ПО МАТЕМАТИКА ВХОДНО НИВО 

 

3.18

3.41

3.33

3.12

2.93

8 клас 9 клас 10 клас 11 клас 12 клас 
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СРЕДЕН УСПЕХ ПО МАТЕМАТИКА ИЗХОДНО НИВО

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИ АНАЛИЗ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО МАТЕМАТИКА 

 

VIII  клас  учениците знаят какво е и могат да намират средна 

отсечка в триъгълник и средна основа на трапец. Знаят свойствата на 

медицентъра. Ориентират се при окръжности – дъга, централен 

ъгъл, вписан ъгъл, периферен ъгъл. Знаят свойствата на вписани и 

описани многоъгълници. Различават еднаквостите и могат да 

извършват построения. Могат да решават квадратни уравнения. 

3.82

3.75

3.51

3.71

3.58

8 клас 9 клас 10 клас 11 клас 12 клас
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Могат да събират, изваждат, умножават, делят и степенуват 

рационални дроби. Справят се със задачи от комбинаторика. 

Затрудняват се при действия с вектори, при моделиране с квадратни 

и дробни уравнения. 

IX клас са решили задачи от неравенства, правоъгълен 

триъгълник и системи уравнения. Срещат затруднения при 

дефиниционна област, вероятности, тригонометрични функции. 

 

X клас имат решени задачи от аритметична и геометрична 

прогресия, системи уравнения с две неизвестни, квадратна функция. 

Затрудняват се при ирационалните уравнения, задачи от триъгълник 

и множество от допустими стойности. 

 

В ХІ клас  част от учениците могат да намират общия член и 

сумата от първите n члена на аритметична и геометрична прогресия. 

От статистиката могат да намират мода и медиана.  

Затрудняват се при решаване на системи от материала за 

прогресии. При решавани на задачи от сложна лихва. Знаят 

основното тригонометрично тъждество, събирателни формули и 

могат да ги прилагат. Част от учениците знаят формулите за сбор и 

разлика от косинуси и доказват тъждества с тяхна помощ. 

 

XII клас са се справили с по - лесните задачи от стереометрия, 

линейни и квадратни уравнения и неравенства.Трудни им са 

задачите от равнини, тригонометрични функции и логаритмуване. 
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СРЕДЕН УСПЕХ ПО БЗО ВХОДНО НИВО 

 

 

  

3.28

3.74

3.84

8 клас 9 клас 10 клас
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СРЕДЕН УСПЕХ ПО БЗО ИЗХОДНО НИВО 

 

 

  

4.20

4.05

3.94

8 клас 9 клас 10 клас
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МЕТОДИЧЕСКИ АНАЛИЗ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО БЗО 

 

VIII клас - учениците са усвоили основни компетентности за 

човешкото тяло и здравни познания за болестите на органите и 

системите. Прилагат правила, термини, ориентират се при работа 

със схеми. Затрудняват се при отговор на откритите въпроси, като не 

подреждат знанията в хронологичен ред. 

Трудно обобщават и сравняват. 

 

IX клас - учениците познават органичните вещества в клетките, 

могат да ги назовават и групират въз основа на строежа им. 

Затрудняват се да описват физиологичното им действие. 

Могат да се ориентират на добро ниво в строежа на клетката и да 

използват правилно биологичните термини. Затрудняват се при 

разделите изучаващи катаболитните и анаболитни процеси в 

клетката, както и при схемите свързани с генетичните процеси в 

клетката - Транскрипция, Транслация и Репликация. Терминологията 

е усвоена на средно ниво, което пречи за систематизирането и 

обобщението при решаването на задачите. 

 

X клас - учениците са усвоили компетентности на добро ниво от 

разделите:  

- Наследственост и Изменчивост. Могат да прилагат понятия и да 

отговарят на репродуктивни въпроси, но не се ориентират да 

прилагат закономерности и знания за анализ и сравнение. 

- Абиотични и биотични фактори на средата. Учениците са усвоили 

компетентности за условията и приспособленията на организмите 

към почвата, водата, въздуха както и характеристиките на тези 

фактори, посочват примери, могат да групират но трудно правят 

изводи.  

- Произход на видовете и Теория за еволюция. Учениците са усвоили 

компетентности за Произхода на живота и Теорията за еволюцията, 

борбата за съществуване на добро ниво, посочват примери и 

прилагат усвоени термини. Срещат затруднения при обобщаващи 

теми - Макроеволюция и нейните характеристики, Микроеволюция 
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и нейните особености и значението им за еволюционния процес – 

трудно определят мутационната изменчивост и наследственост, като 

фактор за образуване на нови видове.  

- Произход на човека. От този раздел учениците са усвоили на добро 

ниво отделните праисторически човеци , могат да описват някои 

техни анатомични особености и да правят причинно-следствени 

връзки. 
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СРЕДЕН УСПЕХ ПО ХООС ВХОДНО НИВО 

 

 

  

3.28

3.34

3.18

8 клас 9 клас 10 клас
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СРЕДЕН УСПЕХ ПО ХООС ИЗХОДНО НИВО 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИ АНАЛИЗ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО ХООС 

 

VIII клас - учениците познават основните физични и химични 

характеристики на елементите от 2А, 3А, 5А и 6А групи на 

Периодичната система. 

4.12

4.04

3.85

8 клас 9 клас 10 клас
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Усвоени основни правила и компетентности за строежа на атома и 

могат да определят в зависимост от мястото в периодичната система 

броя електрони, ел. слоеве и валентните електрони, които участват в 

изграждането на химична връзка. 

Добре се ориентират при въпроси изискващи групиране и 

сравнение. Могат да наименуват изучени оксиди и хидроксиди на 

елементите от изучените групи. Затрудняват се при изписването на 

химични формули и уравнения, както и при изравняването им. 

 IX клас - По химия и опазване на околната среда – малка част от 

учениците са записвали правилно процесите с химични уравнения и 

са решавали задачите с така наречения „генетичен преход“, които 

изискват изразяване на процесите с химични уравнения и пренос на 

знания. Една голяма част от учениците се справят с определяне 

правилното наименование на изучени химични съединения. 

Познават тривиалните наименования на изучаваните органични 

съединения,основи, киселини и соли. Доста са срещнали трудности 

при описване на процесите неутрализация, естерификация, горене, 

хидролиза. 

X клас - учениците на добро ниво се ориентират във 

физикохимичния раздел 

Като дават определения за топлинен ефект, скорост, катализа и 

химично равновесие но не посочват примери и характеристики на 

тези величини. Могат на средно ниво да възпроизвеждат термини, 

но не ги прилагат при решаването на задачи за сравняване и 

обобщение. Добре се ориентират от раздела разтвори, видове 

разтвори, като могат да прилагат понятия и знания. Добре се 

ориентират при решаване на задачи от раздела киселини, основи и 

соли. Прилагат изучени основни свойства и могат да дисоциират на 

йони. Затрудняват се правилно да изписват валентността на йоните. 

Познават на добро ниво и тежките метали от Б групите. 
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СРЕДЕН УСПЕХ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ВХОДНО НИВО 

 

 

 

  

3.49

3

3.12

8 клас 9 клас 10 клас
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СРЕДЕН УСПЕХ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ИЗХОДНО НИВО 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИ АНАЛИЗ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛИЯ ПО ФИЗИКА И 

АСТРОНОМИЯ 

 

През първия учебен срок на учебната 2019/2020година се 

получиха значително по-добри резултати спрямо получените 

резултати от входното ниво. Независимо от това част от 

учениците изпитват сериозни затруднения  при овладяването на 

общообразователния минимум от знания и умения по химия и 

физика. Основните причини за получените от тях ниски резултати 

през първия учебен срок се  изразяват в следното: 

-  отрицателна мотивация за учене, негативно отношение към 

училището 

3.99

4.26

3.89

8 клас 9 клас 10 клас
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- трудности в усвояването на учебния материал, висока степен на 

сложност на учебното съдържание за част от учениците; 

- икономически причини. 

  

 В края на учебната 2019/2020 година резултатите са значително 

по-добри спрямо резултатите от първия учебен срок. Учениците 

се затрудняват при обяснение на определени химични и физични 

понятия, процеси и задачи. Затрудненията са свързани с липса на 

мотивация за работа от страна на отделни ученици. 

По физика и астрономия  

По-голямата част от учениците са покрили задължителния 

общообразователен минимум, определен от ДОС. Относителният 

дял на учениците с по-добри   постижения обаче е нисък. 

Тестовите задачи, с които е проверено постигането на тези 

стандарти, са на равнище знание. Те не изискват прилагане на 

физични закономерности и извършването на пресмятане. Голяма 

част от учениците не могат да приложат изучените физични 

закономерности при решаване на конкретни задачи. Решаването 

на физични задачи е критерий за овладяването на физични 

знания и се явява оценка за резултатността от обучението. 

Учениците срещат затруднения  при извършване на елементарни 

математически пресмятания. За решаването на този проблем е 

необходима както мотивация и системна работа на учениците, 

така и достатъчно учебно време. 

Броят на часовете по физика и астрономия особено за ІХ клас / 1 

час седмично/ е недостатъчен за постигане на високи резултати 

от голяма част от учениците. 

 

 

Мерки за повишаване на успеха. 

1. Задаване на повече самостоятелна работа. 

2. Периодично провеждане на родителски срещи с участие на 

учители по учебните предмети с цел обсъждане на резултати 

от тестове, контролни 

работи. Набелязване на мерки за отстраняване на пропуските. 
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3. Индивидуална работа в часовете за консултации. 

4. Използване ИКТ в часовете с цел визуализация на учебното 

съдържание. 

5. Организационна и методическа работа за планиране и 

провеждане на открити интердисциплинарни уроци, в които 

водещи са иновативните форми и методи на обучение. 

6. Контролна и проектна дейност, добро планиране на 

задачите в методическите обединения. 

7. За подобряване на креативното мислена на учениците и 

създаване на умения за творчески подход при решаване на 

задачите са необходими добра научна подготовка и 

усъвършенстване работата на учителя при планиране на 

задачите за проверка и оценка на знанията. 

 

 

 

14.07.20г.      Изготвил К. Бойчева 

       Председател на МО 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ 

НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ПЕЙО КРАЧОЛОВ 

ЯВОРОВ“ 

град Гоце Делчев, ул.“Симеон Радев“ № 6,  

тел.:0751/60461, факс: 0751/60461,  

e-mail: pg_po_mss@abv.bg, web site: http://www.pgmss-gd.com 

 
 

 

Анализ на резултатите от междинното равнище – по Биология и здравно 

образование- 8,9,10 клас за учебната 2020/2021г. 

   

 

mailto:pg_po_mss@abv.bg
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1.Качествен и количествен анализ на резултатите по биология и з.о.- 8 клас 

Клас Брой 

изпитани 

ученици 

слаби среден  добри Мн. 

добри 

Отличен успех 

8а 27  

- 

3 11 12 2 Добър 

4.26 

8б 29 - 9 9 6 4 Добър 

4.10 

8в 27 - 7 6 11 4 Добър 

4.48 

8г 26 - 2 10 12 2 Мн.добър  

4.54 

Среден успех :Добър 4.34 

  

Усвоени знания и компетентности: 

 Учениците на средно ниво познават функциите на клетъчните 

органели. Могат да назовават болести и органите и системите ,които засягат.   

Усвоени компетентности за описване на процесите хранене, дишане , 

кръвообращение и отделяне на вещества.Познават и прилагат термини и 

понятия. Правят изводи и сравняват. Ориентират се добре и при описание на 

строежа и функцията. Познават видовете травми на органите и системите, 

изработват правила за окозване на долекарска помощ . 

Учениците се ориентират при работа със схеми , проследяват в 

последователен алгоритъм процеса протичащ в органите. Компетентности за 

равнищата на организация в човешкия организъм, усвоени на добро ниво. 

Затруднения при обмяната на вещества в  нефрона, газовата обмяна на 

алвеолно ниво. Затруднения при праване на изводи при работа със схема  за 

връзката на кръвоносната система с  отделителна, дихателна и 

храносмилателна системи.  

 

Препоръки: Формиране и доразвиване на умения за работа с текстове от учебника 

,работа с научна  литература, Поставяне на  упражнения за развиване на уменията 

за анализ и синтез, сравнение. Работа в помощ на ученици е и оказване на помощ от 

добри ученици  на изоставащите .Индивидуална работа в часовете за консултации. 
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2. Качествен и количествен анализ на резултатите от входното ниво по БЗО 9 

класове 

 

Клас  Брой 

ученици 

Слаби Средни Добри Мн. 

добри 

Отлични Успех 

9а 21 - 5 12 2 2 Добър: 

4.05 

9б 21 - 8 12 2 - Добър 

3.73 

9в 12 - 6 5 1 - Добър 

3.58 

9г 17 - 4 9 3 1 Добър 

4.06 

Среден 

успех 

      Добър 

4.10 

 

 

Усвоени знания и компетентности:  

Учениците на добро  ниво познават биогенните елементи .   Усвоени 

компетентности за строежа и ролята на основните видове биополимери в 

клетката. Могат да се ориентират в строежа на ДНК И РНК. Усвояват 

понятия и термини и ги прилагат на добро ниво. Сравняват растителна и 

животинска клетка, познават и бактериите като причинители на инфекции. 

Ориентират се при работа със схеми при описание на строежа на клетъчната 

мембрана. Познават и сравняват активния и пасивен транспорт през 

мембраната, като използват физични закономерности.   

Препоръки: Формиране и доразвиване на умения за работа с текстове от учебника 

работа с научна литература, работа с упражнения за развиване на уменията за 

анализ и синтез, сравнение. Работа в помощ на ученици е и оказване на помощ от 

много добри ученици. Индивидуална работа в часовете за консултации. 

Индивидуално робота за прилагане на усвоени термини и правила.  
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3. Качествен и количествен анализ  на резултатите по БЗО  10 класове. 

клас Брой 
ученици 

слаби средни добри Мн.добри отлични успех 

10а 23 - 5 7 9 1 Добър 
4.48 

10б 19 - 3 7 9 1 Добър 
4.47 

10в 22  5 9 6 1 Добър 
4.14 

10г 23 - 5 12 4 3 Добър 
4.26 

 Среден успех:  Добър 4.33 

 Усвоени знания и компетентности за моно и дихебредната кръстосване на 

добро ниво. Изградени умения за изразяване на решетката на Пънет. 

Представяне и видовете взаимодействия между гените и добре формерани 

умения за изразяване на разпадането по фенотип и генотип. Усвоени 

компетентности за мутационна изменчивост и модификационна 

изменчивост. Придобити умения за разбиране на схеми за вътрехромозомни 

мутации. Добре усвоени знания за сравняване на схеми за сперматогенеза и 

овогенеза и надграждане на понятия свързани с размножаването и 

развитието на организмите. 

Познавоат и назовават популация, биоценоза и екосистема като организация 

на биосферата.  

Ориентират се в схеми за кръговрата на веществата и потока на енергията, 

като прилагат понатия за да ги опишат на добро ниво.  
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Затрудняват се при сравняването на генни, хромозомни и геномни мутации и 

работа със хромозомни карти и схеми за родословно дърво. 

Препоръки: Работа с  научна литература за мотивиране на учениците и 

изтъкване на значението на биологичната наука. По- добро унагледяване и 

работа със схеми, табла и модели. Работа с  материали, които доказват 

изученото с цел прилагане на знанията на практика. 

 

 

 

 

 

04.02.2021г      Преподавател: К. 

Бойчева…............. 

 


