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Бинарно делене   

 

  

 

 

 

Преглед на дейността 
Клетъчната теория гласи, че клетките са най-основната единица на живот, всички живи организми са направени 

от клетки и всички клетки идват от предварително съществуващи клетки. Всички живи организми, включително 

клетките, се възпроизвеждат, за да предават своите характеристики или гени на своето потомство чрез 

безполово или полово размножаване. В тази дейност, учениците ще изследват как прокариотите, като 

бактериите например, се размножават чрез вид асексуално възпроизвеждане, наречено бинарно делене.  

Основни въпроси  

1. Как растат и се развиват организмите?   

2. Как характеристиките на едно поколение са свързани с предишното поколение?   

Цели  

• Да се установи, че по време на безполово размножаване, хромозомите на единия родител (един 

комплект) са източникът на генетичен материал в поколението.  

• Оценете причинно-следствените връзки между половото размножаване и безполовото размножаване и 

предимствата и недостатъците на бинарното делене  

• Да се предвиди, че в организмите, които се размножават полово, се появяват по-големи генетични 

вариации в сравнение с организмите, които се размножават безполово.   

 

Въведение 

Преди тази дейност, учениците трябва да бъдат запознати с характеристиките на прокариотите и еукариотите.  

Учениците трябва да разбират какво е ДНК и ДНК репликация.   

Учебен обхват: Средно училище   

Време за урока: 40 минути 
  

Ключови термини    

Безполово   

Размножаване при прокариоти 

Репликация  

Бинарно делене  Вариация  

ДНК    

Еукариоти 

Експоненциален растеж  

Поколение  
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zSpace Дейност   

Въпроси за дейността, предоставени в Studio 

Отговорите може да са различни. Примерни отговори са дадени по-долу. 

1. Ето един прокариот, който е едноклетъчен организъм. Този прокариот е известен също като бактерия! 

Направете три наблюдения за прокариота.  

Прокариотът има ДНК, има кръгла форма и е малък.  

2. По време на размножаването родителите предават генетична информация под формата на ДНК на 

тяхното потомство. Намерете ДНК в клетката отдолу. Използвайте бележката, за да отбележите ДНК в 

клетката. Снимайте.   

Снимка: Бележката трябва да сочи към розовото "въртене" вътре в клетката.   

3. Прокариотите или бактериите могат да създадат потомство чрез вид безполово размножаване, наречено 

бинарно делене. Пуснете анимацията. Обяснете защо мислите, че този процес е вид безполово 

възпроизвеждане.   

Анимацията започва с една единствена родителска клетка по същия начин както започва 

безполовото възпроизвеждане.   

4. Бинарното делене е вид безполово размножаване, при което една бактерия, родителската клетка, се 

разделя на две еднакви клетки. За да бъдат клетките идентични, какво трябва да се случи с ДНК на 

бактерията преди клетката да се разцепи?  

ДНК трябва да се репликира.  

5. В сравнение с митозата или мейозата (полово размножаване), какво според вас е предимството за 

организма, възпроизвеждащ се чрез бинарно делене (безполово размножаване)?  

Това е по-бърз процес, който изисква само един родител.  

6. Бинарното делене е благоприятен начин за бактериите да се възпроизвеждат, защото това е прост 

процес, който изисква само един родител. Бинарното делене също така е бърз процес, който позволява 

на бактериите да растат експоненциално. Това означава, че след като една бактерия се раздели на две 

бактерии, тези две бактерии се разделят на четири бактерии, които след това ще се разделят на осем 

бактерии! Броят на бактериите продължава да се увеличава с течение на времето. При подходящи 

условия, някои бактерии могат да се превърнат в колония от милиарди бактерии само за десет часа! Защо 

бинарното делене би било неблагоприятен начин за организмите да се размножават?  

Бинарното делене е неизгодно, защото единична родителска клетка пердава своята ДНК, което 

ограничава генетичната вариация. 

7. Бинарното делене може да бъде неблагоприятен начин за размножаване на бактериите, тъй като ДНК не 

се променя. Родителската клетка предава ДНК си на дъщерните клетки, така че те имат идентична ДНК. 

Това означава, че има малка генетична вариация. Защо наличието на едкакви ДНК е неизгодно?  

Шансовете на организма за оцеляване намаляват, когато се постави в нова среда. Тъй като няма 

генетична вариация, бактериите не могат да се адаптират.  

8. Тъй като има съвсем малки или никакви генетични вариации, бактериите не могат да се адаптират. 

Бактериите ще имат намален шанс за оцеляване, когато се поставят в различни среди. Също така, ако 

родителската клетка има генетична мутация, тази генетична мутация ще бъде предадена на дъщерната 

клетка. Защо предаването на генетична мутация е неблагоприятно?  
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Предаването на вредни мутации би било неблагоприятно. Дъщерните клетки или няма да оцелеят, 

или ще прехвърлят мутацията на тяхното потомство. Новите поколения ще бъдат „задръстени“ с 

вредните мутации.  

9. Ако генетичната мутация е вредна или фатална, тя ще се предаде на дъщерната клетка. Дъщерната клетка 

или няма да оцелее, или ще предаде мутацията на потомството си. Това обаче не винаги е така. Опишете 

ситуация, в която генетичната мутация би била полезна.  

Мутацията може да бъде от полза, ако увеличава шансовете за оцеляване на организма.  

10. Чували ли сте за супербактерии? Това са бактерии, които са устойчиви на антибиотици. Антибиотиците са 

вид лекарство, използвано за лечение и профилактика на бактериални инфекции. С течение на времето 

учените са открили, че не всички бактерии могат да бъдат ефективно третирани с антибиотици. Тези 

супербактерии съдържат генетична мутация, която ги прави устойчиви на антибиотици. Тъй като тези 

бактерии оцеляват дори когато са изложени на антибиотици, те могат да се размножават. Това означава, 

че бактериите пренасят точно копие на тяхната ДНК, включително мутацията, на тяхното 

поколение. Използвайки това, което научихте за бактериите, защо мислите, че този вид мутация би била 

особено вредна за хората?   

Тези мутации могат да направят бактериите устойчиви на определени антибиотици. Това означава, 

че някои инфекции могат да бъдат по-трудни за лечение при хората, които ги получават. 

11. Нека да преговорим! Един от начините за пренос на материал по време на безполовото размножаване е 

чрез процеса на бинарно делене. Обобщете какво научихте за бинарното делене в 3-4 изречения.   

Много бактерии се размножават чрез бинарно делене, вид безполово размножаване. Бинарното 

делене е изгодно, защото е прост и бърз процес, който изисква само един организъм. Бинарното 

делене се счита за неблагоприятно, защото родителската клетка прехвърля своята ДНК 

непроменена, което означава, че няма генетична вариация. 

Заключение 

Сравняване на безполови репродуктивни методи 

• Нека учениците изследват другите видове безполово размножаване. Кажете на учениците да направят 

презентация, сравняваща тези методи и да споделят своите открития.   

• Разширяваща дейност: Изследвайте и представете бактерия, устойчива на антибиотици  

 

Допълнителна информация   

• Групирайте учениците разнородно, за да позволите на учениците със добро владеене на английски език 

да помагат при четенето или тълкуването на въпроси  

• Раздайте хартиени копия на диаграмите, които учениците да използват за справка  

• Раздайте списък с термините и дефинициите, които ще се появят в дейността  

• Дайте възможност на учениците да предоставят отговори, които са устни, писмени или електронно 

въведени  

• Дайте на учениците възможност да използват разнообразни стилове за презентиране (графики/диаграми, 

PowerPoint, 3D презентации, видеоклипове/филми, плакати)  

• Нека учениците работят по двойки или в малки групи (по-малките деца биха могли да си партнират с по-

големите си съученици)  
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• Обогатяване: Учениците могат да изследват и сравнят различни организми, които използват безполово 

размножаване  

• Обогатяване: Учениците могат да изградят модел на бинарното делене 

 

Ресурси  

  
Author Unknown. “Three Cell Growth Types.” Wikimedia Commons, 16 September 2005,  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Three_cell_growth_types.png#file.  

  

Ecoddington14.  “Binary Fission.”  Wikimedia Commons, 30 May 2012, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Binary_Fission.png.  

  

NAID. “Genetic Mutation.” Flickr, 14 October 2012,  https://www.flickr.com/photos/niaid/5081362184.  

  

NHS  National Genetics and Genomics Education Centre.  “Single Nucleotide Polymorphism Substitution Mutation  

Diagram-Cytosine to Thymine.” Wikimedia Commons, 10 March 2014, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Single_nucleotide_polymorphism_substitution_mutation_diagram_-_cytosine 

_to_thymine.png.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Three_cell_growth_types.png#file
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Binary_Fission.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Binary_Fission.png
https://www.flickr.com/photos/niaid/5081362184
https://www.flickr.com/photos/niaid/5081362184
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Single_nucleotide_polymorphism_substitution_mutation_diagram_-_cytosine_to_thymine.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Single_nucleotide_polymorphism_substitution_mutation_diagram_-_cytosine_to_thymine.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Single_nucleotide_polymorphism_substitution_mutation_diagram_-_cytosine_to_thymine.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Single_nucleotide_polymorphism_substitution_mutation_diagram_-_cytosine_to_thymine.png

