
ХІ А, Б ,В, Г 

 

ХІА - Преговор на хипотезите за произхода на живота на Земята и писане на есе на тема: 

За или против хипотезата за……………………./една от петте хипотези по избор; да има 

собствено мнение и добра аргументация/. 

 Отговорите изпращате на eligan@abv.bg 

ХІБ –  използвайки информацията, която имате в тетрадките отговаряте на поставените 

въпроси – максимално подробно . /може да си изтеглите схемите на двата процеса 

от интернет за улеснение/ 

 

Гликолиза и цикъл на Кребс 

 

1. Къде протича:  а/гликолизата……………………… б/цикъла на Кребс……………………… 

2. Колко реакции протичат по време на гликолизата?....................... 

3. Колко молекули АТФ се печелят по време на: 

 а/ гликолизата……………………… б/цикъла на Кребс…………………в/ общо……………… 

4. Кой е крайният продукт на гликолизата?................................... 

5. Кое съединение се подлага на ферментация при анаеробните 

организми?............................... 

6. Кои съединения в цикъла на Кребс са: 

а/ изходни…………………………….. 

б/ крайни продукти……………………… 

7. Кой от двата процеса е?  а/ анаеробен……………………  б/аеробен………………………….. 

8. Кое съединение пренася Н2?......................................................... 

9. Къде са разположени електронтранспортните 

вериги?............................................................... 

10. На кои места в гликолитичната верига се включват: 

а/ аминокиселините……………………………………………………………. 

б/ глицерола……………………………………. 

11. Прилики и разлики между субстратно, фотосинтетично и окислително фосфорилиране. 

Отговорите изпращате на eligan@abv.bg 

Срок за изпълнение до 20.03.2020г. 

 

 

ХІВ 

 

Попълнете таблицата, използвайки работните листи: Клетката – устройство и видове. 

Отговорите въведете с „да“ и „не“ 

органели Прокариотна клетка Растителна - 

еукариотна 

Животинска 

еукариотна 

Плазмена мембрана    

Ядро    

Хромозоми    

Ендоплазмена мрежа    
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Рибозоми    

Комплекс на Голджи    

Вакуоли    

Централна вакуола    

Лизозоми    

Митохондрии    

Хлоропласти    

Клетъчна стена    

Пероксизоми    

Центриоли    

Реснички    

камшичета    

Отговорите изпращате на eligan@abv.bg 

 

ХІГ 

Преговорете понятията: метаболизъм, анаболитни и катаболитни процеси, автотрафни - 

фотосинтезиращи,  хетеротрофни – сапрофити и паразити,  аеробни и анаеробни. 

Задача: определете всеки един организъм към коя група принадлежи. 

Организми: дъб, комар, слон, човек, пате, лале, цианобактерии, водорасли, туберкулозен 

бацил, гнилостни бактерии, бреза, лъв. 

Пример: гербер – автотрофен-фотосинтезиращ, аеробен организъм  

Отговорите изпращате на eligan@abv.bg 

 

Срок за изпълнение до 20.03.2020г. 
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