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ПЪРВА ЧАСТ – Общи насоки

1. НАУКАТА ФИЗИКА, ТЕХНОЛОГИИТЕ   
И ОБУЧЕНИЕТО

Живеем във вълнуващи времена. Науката и технологиите откриват пред нас 
съвсем нови светове. Общопризнато е, че в момента човешката цивилизация е в 
процес на технологична революция. Огромните промени, които стават пред очите 
ни – като се започне от информационните технологии, овладяването на възобно-
вяемите източници на енергия, генното инженерство, невероятният прогрес в ме-
дицината – всичко това се дължи на дълбоко познаване на законите на природата, 
доведено до инженерни приложения, и на изискването за непрестанно иновацион-
но мислене. Работните места на идващите поколения ще зависят от способността 
за непрекъснато овладяване на дълбоки научни познания, способности да се про-
гнозира бъдещо развитие на технологиите, да се вижда далеч напред от днешните 
проблеми и да се предлагат работещи решения, които да са на границата между 
настоящите технологии и фантастиката.  

Всичко това изисква поколение, което има базови научни познания, които може 
да задълбочи в университетите, съчетани с умения, получени в резултат на сериоз-
на обучаваща практическа дейност.

Ще говорим за красотата и трудността на науката „физика„ и нейната всеоб-
хватност. Ще разкрием връзките с другите науки и проекциите в бъдещето.

Така искаме да дадем на нашите учители идеи, които да използват в своята 
работа. Ще засегнем теми, които биха могли да бъдат обект на проектни задачи 
за учениците, като сме убедени, че това е една от най-ефективните форми за 
възбуждане на интереса им. Едновременно с това ще се радваме, ако написаното 
тук обогати знанията на учителите и ги подтикне към самостоятелни търсения.

Ценност ли е науката в нашето общество? Нашето поколение се тревожи от 
очевидния факт, че образователните критерии непрекъснато падат. Подобна тре-
вога е споделена в един ръкопис на шумерите преди около 4 000 г. Преди около 
24 века Платон дава определение за научна неграмотност, в което включва не-
способността да се брои и да се знае таблицата за умножение. Със сигурност не-
вежеството е допринесло за упадъка на древна Атина, но с по-голяма убеденост 
можем да твърдим, че невежеството днес е много по-опасно от когато и да е било. 
Днес работните места зависят от науките и технологиите. Нека да се замислим за 
ядрената и термоядрената енергия,  суперкомпютрите, генното инженерство, тех-
нологиите, свързани със стволови клетки, инвитро оплождането, стратегическите 
оръжия, съвременните постижения на медицината, потенциалните възможности 
на човешкия мозък,  свръхпроводниците,  космическите технологии, полетите до 
Марс, възобновяемите енергийни източници. 

Колко от тях са свързани с физиката? Всички! От тази гледна точка обучението 
по физика е от първостепенно значение. 

Има огромен брой интелигенти и даровити деца, които таят в себе си страстта 
към науката. В това е нашият шанс и ние трябва да го използваме на 100%. 
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ФИЗИКА И МЕДИЦИНА 

Исторически медицината е минала най-малко през три етапа. Първият, продъл-
жил десетки хиляди години, е бил доминиран от суеверия и магьосничество. Сред-
ната продължителност на живота е била 18-20  години. 

Вторият етап на медицината е започнал през 19 в. с появата на теорията за ми-
кробите, наблюдавани благодарение на усъвършенствания микроскоп и развитие-
то на оптиката. Ужасните резултати от двете световни войни поставят изисквания 
за търсене на истинските причини на заболяванията. Откриването на антибиоти-
ците и ваксините довежда до увеличаване на средната продължителност на живота 
от под 50 години, за средата на 19 век, до над 70 г през 20 век.

Третият етап е молекулярната медицина. Той е резултат от сливането на ме-
дицината и физиката, на свеждането на медицината до атоми, молекули и гени. 
Началото на този етап започва с написването на една изключителна книга „Как-
во представлява животът?„ от известният физик Шрьодингер. В книгата си той 
изказва предположението, че животът се основа на код и този код се съдържа 
в молекула. Физикът Крик започва работа с биолога Уотсън, за да докаже през 
1953 г. че прословутата молекула е ДНК. В нея има поредица от три милиарда 
аминокиселини, които са четири вида. Човечеството се обедини около един из-
ключително важен проект в края на миналия и началото на настоящия век – оп-
ределяне на всички гени в човешкия организъм. Изпълнението  на този проект 
отбеляза началото на нова ера в медицината. Скоро всеки един от нас ще има 
карта на своите гени, ще знае дали не е предразположен генетично към дадено 
заболяване и ще провежда своевременна профилактика. Впрочем, разчитането 
на човешкия геном би било немислимо без използването на лазерите. Днес нано-
технологиите помагат за разчитането на ДНК и скоро тестовете за ДНК анализ 
ще станат широко достъпни. Всеки ще знае както потенциалните здравословни 
проблеми, така и произхода си по майчина и бащина линия. Допреди няколко 
години само седем човека са знаели тази информация за себе си – създателите 
на технологията за ДНК анализ. Така, този процес от скъп и продължителен 
става все по-достъпен.

Факторите, които определят този забележителен прогрес в медицината са кван-
товата теория и компютърната революция. И това е валидно не само за ДНК ана-
лиза, а и за всички области на медицината. Това особено ярко се прояви при изуч-
ването на мозъка. С помощта на ЯМР (ядрено магнитен резонанс),  учените могат 
вече да четат мислите ни. Могат да вкарат чип в мозъка на парализирани пациенти 
и да го свържат с компютър, така че те само със силата на мисълта си да сърфират 
в мрежата, да четат новини, да манипулират с различни уреди. Скоро главният 
герой от филма „Аватар„ ще стане реалност! Подобно на „Матрицата„ един ден 
ще можем да сваляме умения и знания от компютъра. В основа на всичко това 
стои технологията ЯМР, базирана на едно забележително откритие на физиката, 
за което ще разкажем сега.
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ЯМР (ядрено магнитен резонанс)
За начало на приложението на ЯМР за медицинска диагностика се счита 1973 г., 

когато е публикувана първата статия, в която е представено изображение, получе-
но чрез ЯМР. През 2003 Нобеловата награда по медицина е присъдена за изобре-
тяването на магнитно-резонансната томография, както се нарича приложението на 
ЯМР в медицината.

ЯМР е резонансно поглъщане на електромагнитни вълни от ядрата на атомите 
когато ядрата променят положението си в пространството. Нека разгледаме ЯМР 
в най-простото ядро – на водорода. То се състои от един протон, който има своя 
спин. Съгласно квантовата механика вектора на спина може да има само две вза-
имно противоположни направления в пространството, наречени условно „горе„ и 
„долу„. Тъй като протонът има електричен заряд, спинът му поражда магнитен мо-
мент, който също може да бъде насочен или „горе„ или „долу„. Така, че протонът 
може да бъде представен като микроско-
пичен магнит, който може да има проти-
воположни ориентации в пространството. 

Ако протонът се постави във външ-
но постоянно магнитно поле, енергията 
му ще зависи от това накъде е насочен – 
по полето или противоположно на него. 
Енергията на протона е по-голяма, когато 
магнитния му момент е в посока обратна 
на полето. Тази енергия означаваме с 
E↑↓. Ако е насочен по посока на полето, 
то енергията му ще я означим с E↑↑, и ще 
е по-малка (E↑↑ < E↑↓). Ако сега към про-
тона се прибави енергия ΔЕ = E↑↓ − E↑↑, 
то той ще премине в състоянието с по-голяма енергия и спинът му ще бъде насочен 
срещу магнитното поле. Така, енергия може да се добави като се облъчи с електро-
магнитна вълна с честота ω, която се определя от ΔЕ = ћω.

Сега да разгледаме тяло, което притежава огромно количество атоми на водо-
рода. В този случай приблизително равен брой протони ще се окажат насочени по 
полето или срещу него. Облъчването на тялото с електромагнитна вълна с честота 
ω = (E↑↓ − E↑↑)/ћ ще предизвика масово обръщане на магнитните моменти на 
протоните, при което всички протони ще се ориентират срещу магнитното поле. 
Това довежда до рязко поглъщане на енергия на облъчващото поле, което е ЯМР. 
Може да се наблюдава в тела, където броят на водородните ядра е повече от 1016.   

При магнитно-резонансната томография излъчвателите на електромагнитната 
вълна са точно фокусирани към определена част от човешкото тяло и се знае точно 
кои тъкани поглъщат електромагнитното лъчение. След като го погълнат, те го и 
излъчват, което се регистрира от специална и сложна апаратура. Така се получава 
карта на човешкото тяло, срез по срез. 

За създаване на постоянното магнитно поле се използват електромагнити, кои-
то създават магнитно поле от порядъка на 1 – 3 Т, но има и томографи с поле по-го-
лямо от 9 Т. За получаването на такова поле се изисква много силен ток и поради 
това електромагнитите са свръхпроводящи. 

Променливо 
електромагнитно 

поле

Постоянно електромагнитно поле

Спин
надолу

Фиг. 1. Обръщане на спина на фотона  
във външно поле

Спин
нагоре
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НАНОТЕХНОЛОГИИТЕ

Овладяването на инструментите е върховно постижение, което разграничава 
човека от животните. През цялата човешка история овладяването на инструменти-
те е определяло съдбата ни, като се тръгне от изобретяването на лъка и се стигне 
до металургията.  Днес сме на път да овладеем още един вид инструмент, много 
по-могъщ от всичко, което сме познавали досега. Този инструмент е нанотехноло-
гията, която ще ни позволи да манипулираме отделните атоми, както си пожелаем! 
Това може да доведе до нова индустриална революция, когато „молекулярното 
производство„ позволи създаването на материали, за които днес можем само да 
мечтаем – материали, които са свръхздрави, свръхлеки, с изумителни електропро-
водящи и магнитни свойства. От 2009 година поради огромния потенциал на нано-
технологията за приложение в медицината, индустрията, космонавтиката и търго-
вията, започнаха да се отпускат милиарди долари за проучвания. 

Едно от най-амбициозните приложения на тази технология е разработването на 
квантови компютри. Те работят и изчисляват с отделни атоми и са толкова мощни, 
че могат бързо да изпреварват и най-мощните стандартни компютри. Квантовите 
компютри вече стават реалност!

Графен – новият супер материал
През 2010 година Нобелова награда по физика за откриването на графена по-

лучиха двама руски учени, работещи във Великобритания. Това са Андрей Гейм и 
Константин Новоселов, който е и най-младият жив носител на Нобелова награда 
за всички области! През 2010 година Новоселов е само на 36 години!

Какво представлява графена? Звучи подобно на графит, нали? С тази разлика, 
че графитът лесно се разслоява и затова оставя диря по лист хартия, а графенът е 
по-здрав от диамант и до 200 пъти по-здрав от стомана!

Графенът е единичен равнинен лист 
от въглеродни атоми, формиращи краен 
брой шестоъгълници (фиг. 2). Именно 
на тази подредба се дължат уникалните 
свойства на този материал.  Поради дву-
мерната структура е изключително тънък 
и еластичен, което заедно с другите му 
свойства го прави един уникален мате-
риал, който може да намери приложение 
в авиацията, автомобилостроенето, елек-
трониката, производството на батерии и 
много други. Полето му на действие може 
да се разшири много, тъй като графенът може да се комбинира с други елементи. 
Графенът е много по-добър проводник на електричество и топлина от всичко дру-
го, познато на човечеството. Той е най-твърдият и същевременно най-гъвкавият 
материал на планетата. С дебелина от само един атом, листът графен често е нари-
чан материал-чудо. Експерти прогнозират, че графенът може да промени изцяло 
начина, по-който приемаме електрониката. Ако материалът навлезе в масовото 
производство, ни очакват гъвкави устройства, супербързи квантови компютри, 

Фиг. 2. Структура на графен
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електронно облекло и устройства, които могат да комуникират с клетките в чо-
вешкото тяло. 

 През 2011 г. изследователи от САЩ създадоха батерия от графен и силиций. 
Според екипа, отговорен за изобретението, то може да доведе до конструиране-
то на мобилен телефон, който ще може да издържа до повече от седмица с едно 
зареждане, а последното ще трае само 15 минути!  През 2012 г. учени обявиха, 
че графенът може да послужи и за създаването на изключително компактни сен-
зорни екрани и смартфони, които са с дебелината на лист хартия и могат да се 
прегъват, за да е по-удобно пренасянето им в 
джоба. Водещите компании в тази област се 
състезават за започване на производството 
на гъвкави дисплеи и устройства от следващо 
поколение (фиг. 3).

Благодарение на високата скорост и под-
вижността на електроните си той може да 
бъде използван за създаването на мрежи за 
предаване на данни. Според учените графенът 
може да залегне в основата и на създаването 
на нови фотодетектори, които преобразуват светлинния сигнал в електрически и 
се използват в системата за връзка с оптични влакна, служеща за предаване на дан-
ни в интернет. При потапяне във вода графенът не се оксидира, а това означава, 
че в даден етап от развитието си той може да се интегрира в биологични системи. 
По такъв начин устройства от графен могат да се имплантират в човешкото тяло, 
където да следят как работи нервната система или да „говорят“ с клетките. 

От графен ще могат да се направят всички устройства, които ползваме в еже-
дневието си, само че те ще бъдат по-добри, по-малки и по-евтини. 

ФИЗИКАТА И БЪДЕЩЕТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

През 21 век навлизаме в епохата на слънчевата и водородна енергия, която ще 
замени изкопаемите горива. Напредъкът във физиката може да доведе до Епохата 
на магнетизма, когато автомобили, влакове и други превозни средства ще се носят 
плавно върху въздушна възглавница. Потреблението на енергия може да намалее 
драстично, тъй като при наземните превозни средства основната част от нея отива 
най-вече за преодоляване на триенето. Днес обаче това прилича на далечно бъде-
ще, защото сме тясно свързани с изкопаемите горива – нефт, природен газ, въгли-
ща. Общо светът консумира около 14 трилиона вата мощност, от които 33 % пе-
трол, 25 % въглища, 20 % природен газ, 7 % ядрени централи, 15 % биомаса и само 
5 % от слънцето и възобновяеми източници. В близко бъдеще изкопаемите горива 
нямат непосредствен заместител. Най-обещаващият наследник обаче е слънчево – 
водородната икономика, която се основава на възобновяеми източници – слънчева 
енергия, вятърна енергия, енергията от водноелектрическите централи и водород. 

Тъй като около половината добиван в света петрол отива за транспорт има ог-
ромен интерес за реформиране на този сектор от икономиката – от бензиновия 
автомобил през хибридния и напълно електрически.

След електромобила   ще дойде ред на колата с горивни клетки, наричана поня-

Фиг. 3
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кога кола на бъдещето. Тази кола използва за гориво само водород и не се нуждае 
от бензин и електричество! 

Вместо да бъде задвижвана от двигател с вътрешно горене, колата с горивни 
клетки (FCV) получава мощност от пакет от горивни клетки, които генерират елек-
тричество, следствие на реакцията между водород и кислород.  Горивните клетки 
не генерират вредни емисии, а само вода, като и тяхната ефективност на процеса 
е много по-висока. Освен това водородът, необходим за реакцията, може да се 
генерира от естествени енергийни източници като слънце и вятър.

Процесът, който се осъществява в горивната клетка, е известен като студено 
горене: водородът реагира с кислорода от въздуха, при което се получава вода в 
контролиран химически процес, при който се генерира електричество. Химичната 
енергия се трансформира в електрическа. От енергийна гледна точка горивните 
клетки са много ефективни, тъй като енергията може да бъде оползотворена по 
по-добър начин отколкото при ДВГ.

Как работи горивната клетка: 
Горивната клетка има сандвичева конструкция. В центъра е разположена тънка 

пластична мембрана – така наречената мембрана за протонен обмен или полимер-
но електролитна мембрана ( ПEM). От всяка страна тя е покрита с тънък слой от 
катализатор, обикновено платина, и газово проницаем електрод от графитна хар-
тия. Газовите отвори са изработени във външните слоеве, известни като биполяр-
ни пластини. Водородът навлиза през отворите от едната страна, а кислородът – от 
другата. Платиновият катализатор довежда до разпадане на водородния атом на 
един електрон и един протон. Положително заредените протони могат да преми-
нат през ПEM, но отрицателно заредените електрони не могат. Напрежението се 
създава между двата графитни хартиени електрода. При 
свързването на въпросните електроди започва да проти-
ча постоянен ток. Крайният продукт от тази електрохи-
мична реакция е чиста вода, защото протоните се свърз-
ват с кислорода след преминаването през ПEM (фиг. 5).

Ядрената енергетика обаче предлага възможност за 
получаване на практически неизчерпаема енергия. До-
като настоящата ядрена енергетика разчита на деленето 
на атома на урана, ядреният синтез разчита на сливане 
на водородни атоми при много висока температура, при 
което се отделя много по-голямо количество енергия 
от изразходваното и с много малко отпадъци. Дълбоко 
във водородния атом е стаен енергийният източник на 
Вселената! Ядреният синтез е тайната на звездите. Овла-
дяването на ядрения синтез ще означава получаване на 
безкрайна вечна енергия! Той причинява минимално за-
мърсяване и е изборът на природата за захранване на Вселената с енергия! Гори-
вото за термоядрените реактори ще бъде обикновената морска вода! Една чаша 
вода е равна на енергийното съдържание на петстотин хиляди барела петрол!

Засега обаче трудностите са по-скоро инженерни, а не физични. Някъде към 
средата на 21 век вероятно ще има вече термоядрени централи на ниво. 

Съществуват различни подходи за получаване на управляем термоядрен син-

Фиг. 5. Горивна клетка 
(горивен елемент)
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тез. Във Франция от няколко години се разработва проектът ITER с подкрепата и 
участието на много европейски държави, САЩ, Япония и Южна Корея. Тук участ-
ват и български учени. В ITER се използват огромни магнитни полета за затваряне 
на горещ водород. (подходяща снимка на макета ) Отделно в САЩ се разработва 
проект за получаване на ядрен синтез с изключително мощни  лазери.

И така, тук не се спираме и на други важни технологични приложения на физи-
ката, които ще станат реалност вероятно още през нашия век, като епохата на маг-
нетизма, възможност за космически пътешествия, развитието на информационни-
те технологии и интернет комуникациите.

И зад всичко това стои науката и в частност физиката, която оформя съдбата на 
човечеството и ежедневието ни!
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2. НАУЧНИ И МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

1. ФИЗИЧНИ ВЕЛИЧИНИ И ЕДИНИЦИ

При изучаване на предмета Човекът и природата учениците се запознават с ня-
кои физични величини, но без да се обяснява понятието величина. В осми клас за 
втора година самостоятелно се изучава  предметът Физика и астрономия. Затова е 
важно учениците да осмислят понятието физична величина, както и необходимост-
та от използване на система измерителни единици.

Физичната величина  e физична характеристика на обект или явление, която  
може да се измери или преброи и резултатът да се сравни с подобна характеристи-
ка на друг обект (например маса, обем, сила, температура, налягане и др.). 

Величините са свързани помежду си чрез уравнения, които изразяват физични-
те закони. 

За да могат физичните величини да се измерват, за всяка величина се избира 
еталон за единица. Големината на една или друга подобна величина се получава 
като умножим единицата мярка с числен коефициент.

Международната система единици  (международно означение  SI, от  френ-
ски: Système international d’unités[1]) е съвременната форма на метричната систе-
ма и е най-широко използваната система единици,  както в науката, така и в сто-
панството и техниката. Причина за създаването на SI, e съществувалата липса на 
координация между различните области на науката при използването на единици. 

 Стандартите на Международната система единици, публикувани през 1960 го-
дина, са резултат от процес, започнал през 1948 година, и се основават на стара-
та система метър-килограм-секунда (MKS), а не на конкурентната система санти-
метър-грам-секунда (CGS), която от своя страна има няколко разновидности. 

Международната система единици не е фиксирана, а дефинициите за единиците 
могат да се променят с международно споразумение, когато развитието на техни-
ките за измерване даде възможност за по-точна дефиниция.

SI (СИ) представлява система единици, изградена от 7 основни, 22 именувани 
(обикновено на имена на учени и записвани с главни букви) и неограничен брой 
неименувани производни единици, както и набор от стандартни представки, които 
имат характер на десетични множители. Включват се и допълнителните едини-
ци радиан и стерадиан, които са безразмерни. Други единици като литърът също са 
приети да се използват в SI. Уеднаквени са дефинициите на мерните единици, как-
то и правилата за изписване и представяне на измерванията по стандартен начин.

Седемте основни единици са метър, килограм, секунда, ампер, келвин, мол и 
кандела, съответно за следните физични величини: дължина, маса, време, електри-
чен ток, температура, количество вещество и светлинен интензитет. Символите 
или означенията им се изписват с малка буква, изключение правят само К (келвин) 
и А (ампер), защото са наречени на имена на учени.
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Основни единици

№ по 
ред

Име Озна-
чение

Мярка за  
величина

Определение

1. метър m Дължина Единицата за дължина е дължината на пътя, 
изминат от светлината във вакуум за интервал 
от време 1/299792458 от секундата 

2. килограм kg Маса Единицата за маса е равна на масата на меж-
дународния прототип на килограма (цилиндър, 
изработен от сплав на платина и иридий), съх-
раняван в Международното бюро по мерки и 
теглилки (BIPM) в Париж 

3. секунда s Време Единицата за време е продължителността на 
9  192  631  770  периода  на  лъчението, съот-
ветстващо на прехода между двете свръхфи-
ни нива на основното състояние на атома 
на Цезий-133. 

4. ампер A Големина на 
електричния 
ток

Единицата за електричен ток е големината на 
постоянен електричен ток, който при протича-
не по два успоредни праволинейни  проводни-
ка с безкрайна дължина и незначително кръгово 
напречно сечение, поставени на разстояние 1 
метър един от друг във вакуум, създава между 
тези два проводника взаимодействие със сила 
2.10–7 нютона на всеки метър от тяхната дължина

5. келвин K Термо-
динамична 
температура

Единицата за термодинамична темпера тура 
представлява 1/273,16 част от термоди на мич-
ната температура на тройната точка на водата

6. мол mol Количество 
вещество

Единицата за количество вещество е големи-
ната на количеството вещество на система, 
съдържаща толкова структурни единици (еле-
менти), колкото атома се съдържат в 0,012 ки-
лограма въглерод 12 (структурните единици са 
6,023×1023 или число на Авогадро) 

7. кандела cd Интензитет 
на 
светлината

Единицата за интензитет на светлината е сила-
та на светлината  в дадена посока от източник, 
излъчващ монохроматично лъчение с  често-
та 540.1012 херца и интензитет на лъчението в 
тази посока 1/683 вата на стерадиан 
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2. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ (ВЕЛИЧИНИ И ЯВЛЕНИЯ),  
КОИТО СЕ ВЪВЕЖДАТ ИЛИ НАДГРАЖДАТ СЪГЛАСНО 
УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
Механичното движение и свързаните с него характеристики (физични величи-

ни) се изучават постепенно като познанията за тях се разширяват и задълбочават 
според възрастовите възможности на учениците. В шести клас учениците се запоз-
нават с видовете движения като праволинейни и криволинейни според траектори-
ята им, равномерни и неравномерни според скоростта им. Пресмятат път, скорост 
и време при праволинейните и равномерни движения. В осми клас  се въвеждат 
величините ускорение, земно ускорение, средна скорост, моментна скорост, раз-
глеждат се законите за скоростта и пътя при праволинейни равнопроменливи дви-
жения, въвежда се графичният метод при решаване на задачи.  Разглеждането на 
по-сложните криволинейни движения  става в по-горните класове. 

Понятието маса е едно от най-сложните и фундаментални понятия във физика-
та. То се използва за характеризиране на обектите от макро- и микросвета. 

Сложността му се състои в това, че масата характеризира различни свойства 
на материята – инерциални и гравитационни. Например при изучаване принци-
пите на механиката и закона за запазване на импулса масата се явява мярка за 
инертността на телата, при закона за гравитацията масата е мярка на гравита-
ционните свойства, а при изучаване на взаимната връзка между маса и енергия, 
масата е мярка за енергията. Поради факта, че масата характеризира различни 
свойства, е трудно да се определи това понятие еднозначно и изчерпателно. Въ-
просът се усложнява и от това, че различните проявления на масата се изучават в 
различни степени на училищния курс. Ето защо задачата на учителя в часовете за 
изучаване на физичните явления е поетапно да разширява и уточнява знанията на 
учениците за понятието маса. 

В пети клас масата на телата се разглежда като количество вещество, което се 
съдържа в тях.  Това разбиране за маса е най-близко до представите на учениците, 
но то е възможно само ако телата са еднородни и тяхната скорост е много по-мал-
ка от скоростта на светлината. В осми клас познанията на учениците за маса се 
надграждат. При изучаване принципите на Нютон тя се дефинира като физична 
величина, която характеризира свойството инертност. 

Физичната величина сила се въвежда още в шести клас като се характеризира с 
големина, посока и приложна точка. По-специално внимание се обръща на силата 
на тежестта и силата на триене, но и двете сили се разглеждат само на качествено 
равнище. В осми клас с изучаване принципите на механиката се разширяват позна-
нията на учениците за сила. Постепенно се въвеждат и описват количествено сила 
на тежестта, тегло, сила на реакция на опората, сили на триене и съпротивление на 
въздуха. При въвеждане на силата на Архимед (изтласкващата сила) е важно да се 
подчертае, че тя е равнодействаща на силите на натиск от страна на течността на 
потопено в нея тяло. Особено важно е учениците да разберат и разликата между 
сила на тежестта и тегло. Докато силата на тежестта действа на всички тела, близо 
до Земята, то теглото действа на опората, върху която е поставено дадено тяло. 
Ако липсва опора, липсва и тегло! Силата на тежестта и теглото са приложени в 
различни тела ( в тялото и в опората) и не се уравновесяват! Само, когато дадено 
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тяло се намира на хоризонтална опора големината на силата на тежестта и голе-
мината на теглото са равни. Това е така, защото съгласно третия принцип на меха-
никата теглото е равно по големина и обратно по посока на силата на реакция на 
опората, която в този случай се уравновесява със силата на тежестта. По-сложният 
случай, когато тялото се намира на наклонена опора не се разглежда в осми клас.

Понятието вътрешна енергия  е едно от най-сложните във физиката. В учеб-
ния курс то се формира постепенно, като в пети клас учениците разбират, че във 
всяко тяло има огромен брой градивни частици, които се движат хаотично и непре-
къснато. Това движение на градивните частици се нарича топлинно движение. 
Дори когато телата са неподвижни, техните градивни частици се движат хаотично, 
без да спират. По-късно в осми клас се въвежда понятието вътрешна енергия и 
връзката ѝ с топлинното движение на градивните частици. 

Учениците разбират, че топлинното движение е качествено различно от меха-
ничното движение и то обуславя вътрешните свойства на телата и процесите в тях. 

Според съвременната физика вътрешната енергия включва: кинетичната енер-
гия на постъпателното и въртеливото движение на молекулите; потенциалната 
енергия на взаимодействие на молекулите; енергията на трептеливото движение 
на атомите; енергията на електронните обвивки на атомите; енергията на електро-
магнитното излъчване от атомите. 

Изменението на вътрешната енергия и обмена ѝ между телата се осъществява 
при тяхното взаимодействие по два начина – чрез топлообмен и чрез извършване 
на работа. 

Количествена мярка за промяната на вътрешната енергия при топлообмен е 
величината количество топлина, която се обменя не само при нагряване или ох-
лаждане на телата, но и при промяна на техните състояния. При процесите топене, 
изпарение и кипене се приема количество топлина и се отдава при втвърдяване и 
втечняване. За кристални тела тези процеси протичат при определени температу-
ри. Това означава, че приетото или отдадено количество топлина променя само 
потенциалната енергия на градивните частици

Изменението на вътрешната енергия на телата е свързано, както с обмена на ко-
личество топлина, така и с извършване на работа. Това е и съдържанието на пър-
вия принцип на термодинамиката, който показва връзката между механичните 
и топлинните явления. Извършената механична работа и обмененото количество 
топлина са еквивалентни по отношение на изменението на вътрешната енергия. 

Няма еквивалентност обаче между механичната работа и обмененото количе-
ство топлина по отношение на посоките, в които протичат двата процеса. Чрез 
извършване на работа може да се промени не само вътрешната, но и механична-
та енергия на телата, докато чрез топлообмен се променя само тяхната вътрешна 
енергия. Това означава, че  механичната енергия изцяло може да се превърне във 
вътрешна енергия, но вътрешната енергия не може изцяло да се превърне в ме-
ханична енергия. Затова топлинните машини имат малък коефициент на полезно 
действие и е необходим охладител – само част от топлината, получена от нагре-
вателя, се превръща в механична работа, другата част се предава на охладителя.

Първият принцип на термодинамиката доказва, че механичната енергия не се 
губи, а се превръща във вътрешна. Така се стига и до формулиране на всеобщия 
закон за запазване на енергията, който отрича възможността за създаване на вечен 
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двигател. Не може да се създаде машина, която непрекъснато да върши работа, без 
да получава енергия отвън. 

Температурата е понятие, което не може да бъде формирано изведнъж. Раз-
криването на неговата същност е дълъг процес, състоящ се от няколко етапа. 

От гледище на молекулно-кинетичната теория температурата се явява мярка на 
средната кинетична енергия на хаотичното движение молекулите.

В 5. клас температурата се въвежда като числова характеристика на степента 
на нагрятост на телата по определена скала. Учениците се запознават с Целзиевата 
скала на температурата и начин за измерването ѝ. В осми клас понятието темпера-
тура се доразвива като мярка за интензивността на топлинното движение на гра-
дивните частици. Тук се въвежда абсолютната температурна нула и Келвиновата 
скала. Важно е учениците да разберат и осмислят понятието абсолютна нула и аб-
солютна температура, както и връзката между скалата на Целзий и тази на Келвин.
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Училище .........................................                Град........................................................
Утвърждавам:........................................

                                                                         Директор: ..............................................
(име и фамилия)

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 8. КЛАС

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
ПРЕЗ УЧЕБНАТА .................../.................ГОДИНА

Нови знания НЗ 27

Решаване на задачи
(упражнение) РЗ 8

За практически дейности  
(лаб. упражнение, семинар, дискусия)

ЛУ
С
Д

11

Преговор и обобщение О 2 и 2 за начален и годишен  
преговор (общо 4) 

Контрол и оценка К 2 и 2 за входно и изходно 
ниво (общо 4)

Годишен хорариум: 54 часа
Срочен: 
І срок 18 седмици х 2 часа = 36 часа
ІІ срок 18 седмици х 1 час = 18 часа
или
Годишен хорариум: 54 часа
Срочен: 
І срок 18 седмици х 1 часа = 18 часа
ІІ срок 18 седмици х 2 час = 36 часа

Изготвил: .................................
 (име и фамилия)

3. ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
    В ДВА ВАРИАНТА 

*Основна организационна форма в обучението по физика и астрономия е урокът. Раз-
личните видове уроци (за нови знания, за решаване на задачи, за дискусии и семинари, за 
обобщение, за лабораторни упражнения) и тяхната дидактическа структура са ориентира-
ни към изграждане у учениците на мотивация за активно усвояване на физични знания и 
изграждане на познавателни и практически умения.
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№

Учебна седмица

Тема на урочната 
единица

У
ро

чн
а 

ед
ин

иц
а 

за

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна 

единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

I срок:
2 часа; 

II срок: 1 
часа

I срок:
1 часа; 
II срок: 
2 часа

(1) (2а) (2б) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. 1с
IХ/3/

1с
IХ/3/

Начален преговор Актуализира необходимите 
знания и умения от предишните 
години за  новия учебен материал. 

2. 2с
IХ/4/

Входящ тест Оценява нивото на необходимите 
познания за началото на учебната 
година.

•решава задачи 
• следва алгоритъм 
• работи с научен текст, графики, 
таблици

оценка на тест/
писмени задачи

1. Механика Ученикът:

3. 2с
IХ/4/

3с
Х/1/

1.Механично 
движение. 
Относителност на 
движението

НЗ Разбира относителния характер на 
движението.

•отправно тяло
• средна скорост

•участва в беседа
• описва наблюдения от своя опит 
• работи с модели
• работи с учебника самостоятелно и в 
екип 
• отговаря  на въпроси
• обосновава отговорите си
• прави изводи
• решава задачи
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации 

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

4. 4с
Х/2/

2. 
Равнопроменливо 
движение

НЗ Характеризира неравномерното 
движение с величините средна 
скорост,
моментна скорост и ускорение.

•моментна скорост
• ускорение

•участва в беседа
• описва наблюдения от своя опит 
• работи с модели
• работи с учебника самостоятелно и в 
екип 
• отговаря  на въпроси
• обосновава отговорите си
 -прави изводи
• решава задачи
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка
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№

Учебна седмица

Тема на урочната 
единица

У
ро

чн
а 

ед
ин

иц
а 

за

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна 

единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка

I срок:
2 часа; 

II срок: 1 
часа

I срок:
1 часа; 
II срок: 
2 часа

(1) (2а) (2б) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. 1с
IХ/3/

1с
IХ/3/

Начален преговор Актуализира необходимите 
знания и умения от предишните 
години за  новия учебен материал. 

2. 2с
IХ/4/

Входящ тест Оценява нивото на необходимите 
познания за началото на учебната 
година.

•решава задачи 
• следва алгоритъм 
• работи с научен текст, графики, 
таблици

оценка на тест/
писмени задачи

1. Механика Ученикът:

3. 2с
IХ/4/

3с
Х/1/

1.Механично 
движение. 
Относителност на 
движението

НЗ Разбира относителния характер на 
движението.

•отправно тяло
• средна скорост

•участва в беседа
• описва наблюдения от своя опит 
• работи с модели
• работи с учебника самостоятелно и в 
екип 
• отговаря  на въпроси
• обосновава отговорите си
• прави изводи
• решава задачи
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации 

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

4. 4с
Х/2/

2. 
Равнопроменливо 
движение

НЗ Характеризира неравномерното 
движение с величините средна 
скорост,
моментна скорост и ускорение.

•моментна скорост
• ускорение

•участва в беседа
• описва наблюдения от своя опит 
• работи с модели
• работи с учебника самостоятелно и в 
екип 
• отговаря  на въпроси
• обосновава отговорите си
 -прави изводи
• решава задачи
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка
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(1) (2а) (2б) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

5. 3с
Х/1/

5с
Х/3/

3. Закони за 
скоростта и пътя 
при праволинейно 
равноускорително 
движение

НЗ Прилага законите за скоростта 
и за пътя при праволинейно 
равноускорително движение. 
Разчита графиката на закона за 
скоростта 
при равноускорително движение.

• земно ускорение
• закон за 
скоростта 
• закон за пътя 
(при праволинейно 
равноускорително 
движение)

• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, макети, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
•  наблюдава презентации 

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

6. 6с
Х/4/

4. Закони за 
скоростта и пътя 
при праволинейно 
равнозакъснително 
движение

НЗ Прилага законите за скоростта 
и за пътя при праволинейно 
равнозакъснително движение.

• закон за 
скоростта
• закон за пътя 
(при праволинейно 
равнозакъснително 
движение)

• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
• използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

7. 4с
Х/2/

7с
ХI/1/

5. 
Равнопроменливо 
движение 
(решаване на 
задачи)

У/
РЗ

Прилага законите за скоростта 
и за пътя при праволинейно 
равноускорително и 
равнозакъснително движение.

• решава задачи и отговаря  на въпроси
• използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

8. 8с
ХI/2/

6. Графично 
представяне на 
законите при 
равнопроменливи 
движения
(решаване на 
задачи)

У/
РЗ

Разчита графиката на закона за 
скоростта при равноускорително 
движение. 

• решава задачи и отговаря  на въпроси
• използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка
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(1) (2а) (2б) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

5. 3с
Х/1/

5с
Х/3/

3. Закони за 
скоростта и пътя 
при праволинейно 
равноускорително 
движение

НЗ Прилага законите за скоростта 
и за пътя при праволинейно 
равноускорително движение. 
Разчита графиката на закона за 
скоростта 
при равноускорително движение.

• земно ускорение
• закон за 
скоростта 
• закон за пътя 
(при праволинейно 
равноускорително 
движение)

• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, макети, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
•  наблюдава презентации 

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

6. 6с
Х/4/

4. Закони за 
скоростта и пътя 
при праволинейно 
равнозакъснително 
движение

НЗ Прилага законите за скоростта 
и за пътя при праволинейно 
равнозакъснително движение.

• закон за 
скоростта
• закон за пътя 
(при праволинейно 
равнозакъснително 
движение)

• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
• използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

7. 4с
Х/2/

7с
ХI/1/

5. 
Равнопроменливо 
движение 
(решаване на 
задачи)

У/
РЗ

Прилага законите за скоростта 
и за пътя при праволинейно 
равноускорително и 
равнозакъснително движение.

• решава задачи и отговаря  на въпроси
• използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

8. 8с
ХI/2/

6. Графично 
представяне на 
законите при 
равнопроменливи 
движения
(решаване на 
задачи)

У/
РЗ

Разчита графиката на закона за 
скоростта при равноускорително 
движение. 

• решава задачи и отговаря  на въпроси
• използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка
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(1) (2а) (2б) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

9. 5с
Х/3/

9с
ХI/3/

7. Първи принцип 
на механиката. 
Сили

НЗ Разбира, че телата запазват 
състоянието си на покой или 
на праволинейно и равномерно 
движение по инерция, когато не 
взаимодействат с други тела.
Събира сили с еднакви или 
противоположни посоки.

• равнодействаща 
сила F = ma
• сила на тежестта 
G = mg
• тегло P
• сила на реакция 
на опората N 

• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

10. 10с
ХI/4/

8. Втори принцип 
на механиката

НЗ Дефинира и илюстрира с примери 
от всекидневието, че масата 
на телата е мярка за тяхната 
инертност.

• наблюдава демонстрационен опит
• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

11. 6с
Х/4/

11с
ХII/1/

9. Трети принцип 
на механиката

НЗ Илюстрира с примери, че при 
взаимодействието на телата 
винаги възникват две равни по 
големина и противоположни 
по посока сили – на действие 
и противодействие (реактивно 
движение).

• коефициент на 
триене k
• сила на триене  
F = kN
• сила на 
съпротивление на 
въздуха 

• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

12. 12с
ХII/2/

10.Принципи 
на механиката 
(решаване на 
задачи) 

У/
РЗ

Разграничава и пресмята сила 
на тежестта, сила на реакция на 
опората, тегло и сила на триене.
Прилага втория принцип на 
механиката за праволинейно 
движение на тяло – без триене и с 
триене (без разлагане на сили).  

• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка
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(1) (2а) (2б) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

9. 5с
Х/3/

9с
ХI/3/

7. Първи принцип 
на механиката. 
Сили

НЗ Разбира, че телата запазват 
състоянието си на покой или 
на праволинейно и равномерно 
движение по инерция, когато не 
взаимодействат с други тела.
Събира сили с еднакви или 
противоположни посоки.

• равнодействаща 
сила F = ma
• сила на тежестта 
G = mg
• тегло P
• сила на реакция 
на опората N 

• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

10. 10с
ХI/4/

8. Втори принцип 
на механиката

НЗ Дефинира и илюстрира с примери 
от всекидневието, че масата 
на телата е мярка за тяхната 
инертност.

• наблюдава демонстрационен опит
• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

11. 6с
Х/4/

11с
ХII/1/

9. Трети принцип 
на механиката

НЗ Илюстрира с примери, че при 
взаимодействието на телата 
винаги възникват две равни по 
големина и противоположни 
по посока сили – на действие 
и противодействие (реактивно 
движение).

• коефициент на 
триене k
• сила на триене  
F = kN
• сила на 
съпротивление на 
въздуха 

• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

12. 12с
ХII/2/

10.Принципи 
на механиката 
(решаване на 
задачи) 

У/
РЗ

Разграничава и пресмята сила 
на тежестта, сила на реакция на 
опората, тегло и сила на триене.
Прилага втория принцип на 
механиката за праволинейно 
движение на тяло – без триене и с 
триене (без разлагане на сили).  

• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка
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(1) (2а) (2б) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

13. 7с
ХI/1/

13с
ХII/3/

11. Равновесие на 
телата

НЗ Описва видовете равновесие на 
телата.

• център на 
тежестта

• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

14. 14с
I/2/

12. Равновесие на 
тяло върху опора

НЗ Обяснява равновесието на 
тяло върху опора и различни 
приложения.

• наблюдава/извършва демонстрационен 
опит
• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

оценка от 
домашна работа

15. 8с
ХI/2/

15с
I/3/

13. Механична 
работа и мощност

НЗ Пресмята работата на сила, 
успоредна на направлението на 
движение.
 Определя мощността на 
механизъм като работа, 
извършена за единица време.

• механична работа
 А = Fs и А = –Fs

• механична 
мощност 

• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

оценка от 
домашна работа

16. 16с
I/4/

14. Кинетична 
енергия

НЗ Дефинира и пресмята кинетична и 
потенциална енергия на тяло.

• кинетична 
енергия

• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка 

оценка от 
домашна работа
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(1) (2а) (2б) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

13. 7с
ХI/1/

13с
ХII/3/

11. Равновесие на 
телата

НЗ Описва видовете равновесие на 
телата.

• център на 
тежестта

• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

14. 14с
I/2/

12. Равновесие на 
тяло върху опора

НЗ Обяснява равновесието на 
тяло върху опора и различни 
приложения.

• наблюдава/извършва демонстрационен 
опит
• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

оценка от 
домашна работа

15. 8с
ХI/2/

15с
I/3/

13. Механична 
работа и мощност

НЗ Пресмята работата на сила, 
успоредна на направлението на 
движение.
 Определя мощността на 
механизъм като работа, 
извършена за единица време.

• механична работа
 А = Fs и А = –Fs

• механична 
мощност 

• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

оценка от 
домашна работа

16. 16с
I/4/

14. Кинетична 
енергия

НЗ Дефинира и пресмята кинетична и 
потенциална енергия на тяло.

• кинетична 
енергия

• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка 

оценка от 
домашна работа
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(1) (2а) (2б) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

17. 9с
ХI/3/

17с
II/1/

15. Потенциална и 
пълна механична 
енергия

НЗ • потенциална 
енергия Eп = mgh
• механична 
енергия 

• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

18. 18с
II/2/

16. Закон за 
запазване на 
механичната 
енергия

НЗ Формулира и прилага закона 
за запазване на механичната 
енергия.
Обобщава запазването на 
енергията като основен природен 
закон.

• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
• използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

оценка от 
домашна работа

19. 10с
ХI/4/

19с
II/3/

17. Механична 
работа, мощност и 
енергия
(решаване на 
задачи)

У/
РЗ

Пресмята работата на сила.
Пресмята кинетична и 
потенциална енергия на тяло.

• решава задачи и отговаря  на въпроси
• използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника

20. 18. Общи свойства 
на течности и 
газове. Закон на 
Паскал

НЗ  Описва общите свойства на 
течности и газове.

• наблюдава демонстрационен опит
• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка
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(1) (2а) (2б) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

17. 9с
ХI/3/

17с
II/1/

15. Потенциална и 
пълна механична 
енергия

НЗ • потенциална 
енергия Eп = mgh
• механична 
енергия 

• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

18. 18с
II/2/

16. Закон за 
запазване на 
механичната 
енергия

НЗ Формулира и прилага закона 
за запазване на механичната 
енергия.
Обобщава запазването на 
енергията като основен природен 
закон.

• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
• използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

оценка от 
домашна работа

19. 10с
ХI/4/

19с
II/3/

17. Механична 
работа, мощност и 
енергия
(решаване на 
задачи)

У/
РЗ

Пресмята работата на сила.
Пресмята кинетична и 
потенциална енергия на тяло.

• решава задачи и отговаря  на въпроси
• използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника

20. 18. Общи свойства 
на течности и 
газове. Закон на 
Паскал

НЗ  Описва общите свойства на 
течности и газове.

• наблюдава демонстрационен опит
• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка
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(1) (2а) (2б) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

21. 11с
ХII/1/

20с
II/4/

19. Хидростатично 
налягане. Скачени 
съдове

НЗ Използва закона на Паскал и 
формулата за хидростатичното 
налягане за обясняване на 
действието на хидравличните 
машини, скачените съдове, водния 
манометър и живачния барометър 
и дава примери за тяхното 
приложение. 

• хидростатично 
налягане

• наблюдава демонстрационен опит
• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

22. 20. Закон на 
Архимед. Плаване 
на телата

НЗ Формулира и прилага закона на 
Архимед.

• изтласкваща сила • наблюдава демонстрационен опит
• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

оценка от 
домашна работа

23. 12с
ХII/2/

21с
III/1/

21. Механика на 
течности и газове 
(решаване на 
задачи) 

У/
РЗ

Използва закона на Паскал и 
формулата за хидростатичното 
налягане

• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника

24. 22. Законите на 
механиката и 
живота на човека 

С Овладява знания и практически 
умения

• участва в предварителна подготовка
• събира данни и информация по 
дискутираната тема
• разработва и подготвя материали 
• работи в екип с разпределени дейности 
• попълва работен лист
• защитава аргументирано  позицията си, 
като спазва правила за дискутиране
•  използва и работи с  ресурси в 
електронния вариант на учебника

текущо 
оценяване: 
проверка и 
оценка – умения 
за работа със 
схеми и таблици; 
работа в екип; 
изработване 
на постер, 
презентация, 
модел
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(1) (2а) (2б) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

21. 11с
ХII/1/

20с
II/4/

19. Хидростатично 
налягане. Скачени 
съдове

НЗ Използва закона на Паскал и 
формулата за хидростатичното 
налягане за обясняване на 
действието на хидравличните 
машини, скачените съдове, водния 
манометър и живачния барометър 
и дава примери за тяхното 
приложение. 

• хидростатично 
налягане

• наблюдава демонстрационен опит
• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

22. 20. Закон на 
Архимед. Плаване 
на телата

НЗ Формулира и прилага закона на 
Архимед.

• изтласкваща сила • наблюдава демонстрационен опит
• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

оценка от 
домашна работа

23. 12с
ХII/2/

21с
III/1/

21. Механика на 
течности и газове 
(решаване на 
задачи) 

У/
РЗ

Използва закона на Паскал и 
формулата за хидростатичното 
налягане

• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника

24. 22. Законите на 
механиката и 
живота на човека 

С Овладява знания и практически 
умения

• участва в предварителна подготовка
• събира данни и информация по 
дискутираната тема
• разработва и подготвя материали 
• работи в екип с разпределени дейности 
• попълва работен лист
• защитава аргументирано  позицията си, 
като спазва правила за дискутиране
•  използва и работи с  ресурси в 
електронния вариант на учебника

текущо 
оценяване: 
проверка и 
оценка – умения 
за работа със 
схеми и таблици; 
работа в екип; 
изработване 
на постер, 
презентация, 
модел
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(1) (2а) (2б) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

25. 13с
ХII/3/

22с
III/2/

23. Механика О Обобщава и свързва  наученото 
по логичен начин

• търси и представя информация от 
различни източници
•  изразява мнение
•  обсъжда и дискутира 
•  работи в екип
•  изработва постери и презентации
•  усъвършенства уменията си за 
диалогично общуване
• използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника

текущо 
оценяване: 
проверка и 
оценка – умения 
за работа със 
схеми и таблици; 
работа в екип; 
изработване 
на постер, 
презентация, 
модел

26. 24. Провеждане 
на физично 
изследване – 
основни насоки

ЛУ1 Извършва наблюдения и опити. 
Проверява експериментално 
физични закономерности. 
Извършва лабораторен 
експеримент. 
Обработва получените данни и ги 
представя таблично и графично, 
включително и чрез ИКТ. 

• работи с уреди и извършва измервания 
• използва и работи с мерни единици 
• подрежда получените резултати в 
таблица и ги сравнява
• описва получените резултати 
•  прави изводи 
• попълва протокол
• работи в екип и обсъжда получените 
резултати

текущо 
оценяване: 
проверка 
и оценка –
практически 
умения

27. 14с
I/2/

23с
III/3/

25. Опитно 
определяне на 
ускорението при 
праволинейно 
равноускорително 
движение

ЛУ2 Извършва наблюдения и опити. 
Проверява експериментално 
физични закономерности. 
Извършва лабораторен 
експеримент. 
Обработва получените данни и ги 
представя таблично и графично, 
включително и чрез ИКТ.

• работи с уреди и извършва измервания 
• използва и работи с мерни единици 
• подрежда получените резултати в 
таблица и ги сравнява
• описва получените резултати 
•  прави изводи 
• попълва протокол
• работи в екип и обсъжда получените 
резултати

текущо 
оценяване: 
проверка 
и оценка –
практически 
умения

28. 26. Опитна 
проверка на 
втория принцип на 
механиката

ЛУ3 Извършва наблюдения и опити. 
Проверява експериментално 
физични закономерности. 
Извършва лабораторен 
експеримент. 
Обработва получените данни и ги 
представя таблично и графично, 
включително и чрез ИКТ.

• работи с уреди и извършва измервания 
• използва и работи с мерни единици 
• подрежда получените резултати в 
таблица и ги сравнява
• описва получените резултати 
•  прави изводи 
• попълва протокол
• работи в екип и обсъжда получените 
резултати

текущо 
оценяване: 
проверка 
и оценка – 
практически 
умения
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(1) (2а) (2б) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

25. 13с
ХII/3/

22с
III/2/

23. Механика О Обобщава и свързва  наученото 
по логичен начин

• търси и представя информация от 
различни източници
•  изразява мнение
•  обсъжда и дискутира 
•  работи в екип
•  изработва постери и презентации
•  усъвършенства уменията си за 
диалогично общуване
• използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника

текущо 
оценяване: 
проверка и 
оценка – умения 
за работа със 
схеми и таблици; 
работа в екип; 
изработване 
на постер, 
презентация, 
модел

26. 24. Провеждане 
на физично 
изследване – 
основни насоки

ЛУ1 Извършва наблюдения и опити. 
Проверява експериментално 
физични закономерности. 
Извършва лабораторен 
експеримент. 
Обработва получените данни и ги 
представя таблично и графично, 
включително и чрез ИКТ. 

• работи с уреди и извършва измервания 
• използва и работи с мерни единици 
• подрежда получените резултати в 
таблица и ги сравнява
• описва получените резултати 
•  прави изводи 
• попълва протокол
• работи в екип и обсъжда получените 
резултати

текущо 
оценяване: 
проверка 
и оценка –
практически 
умения

27. 14с
I/2/

23с
III/3/

25. Опитно 
определяне на 
ускорението при 
праволинейно 
равноускорително 
движение

ЛУ2 Извършва наблюдения и опити. 
Проверява експериментално 
физични закономерности. 
Извършва лабораторен 
експеримент. 
Обработва получените данни и ги 
представя таблично и графично, 
включително и чрез ИКТ.

• работи с уреди и извършва измервания 
• използва и работи с мерни единици 
• подрежда получените резултати в 
таблица и ги сравнява
• описва получените резултати 
•  прави изводи 
• попълва протокол
• работи в екип и обсъжда получените 
резултати

текущо 
оценяване: 
проверка 
и оценка –
практически 
умения

28. 26. Опитна 
проверка на 
втория принцип на 
механиката

ЛУ3 Извършва наблюдения и опити. 
Проверява експериментално 
физични закономерности. 
Извършва лабораторен 
експеримент. 
Обработва получените данни и ги 
представя таблично и графично, 
включително и чрез ИКТ.

• работи с уреди и извършва измервания 
• използва и работи с мерни единици 
• подрежда получените резултати в 
таблица и ги сравнява
• описва получените резултати 
•  прави изводи 
• попълва протокол
• работи в екип и обсъжда получените 
резултати

текущо 
оценяване: 
проверка 
и оценка – 
практически 
умения
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(1) (2а) (2б) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

29. 15с
I/3/

24с
III/4/

27. Опитна 
проверка на закона 
за запазване на 
механичната 
енергия

ЛУ4 Извършва наблюдения и опити. 
Проверява експериментално 
физични закономерности. 
Извършва лабораторен 
експеримент. 
Обработва получените данни и ги 
представя таблично и графично, 
включително и чрез ИКТ.

• работи с уреди и извършва измервания 
• използва и работи с мерни единици 
• подрежда получените резултати в 
таблица и ги сравнява
• описва получените резултати 
•  прави изводи 
• попълва протокол
• работи в екип и обсъжда получените 
резултати

текущо 
оценяване: 
проверка 
и оценка – 
практически 
умения

30. 28. Определяне 
центъра на 
тежестта на плоски 
пластинки

ЛУ5 Извършва наблюдения и опити. 
Проверява експериментално 
физични закономерности. 
Извършва лабораторен 
експеримент. 
Обработва получените данни и ги 
представя таблично и графично, 
включително и чрез ИКТ.

• работи с уреди и извършва измервания 
• използва и работи с мерни единици 
• подрежда получените резултати в 
таблица и ги сравнява
• описва получените резултати 
• прави изводи 
• попълва протокол
• работи в екип и обсъжда получените 
резултати

текущо 
оценяване: 
проверка 
и оценка – 
практически 
умения

31. 16с
I/4/

25с
IV/1/

29. Опитно 
изследване на 
закона на Архимед

ЛУ6 Извършва наблюдения и опити. 
Проверява експериментално 
физични закономерности. 
Извършва лабораторен 
експеримент. 
Обработва получените данни и ги 
представя таблично и графично, 
включително и чрез ИКТ.

• работи с уреди и извършва измервания 
• използва и работи с мерни единици 
• подрежда получените резултати в 
таблица и ги сравнява
• описва получените резултати 
• прави изводи 
• попълва протокол
• работи в екип и обсъжда получените 
резултати

текущо 
оценяване: 
проверка 
и оценка – 
практически 
умения

32. Механика (тест за 
контрол)

К Използва знания и демонстрира 
умения, свързани с очакваните 
резултати.

2. Топлинни 
явления

Ученикът:

33. 17с
II/1/

26с
IV/2/

30. Топлинно 
движение. 
Вътрешна енергия

НЗ Описва топлинното движение. • вътрешна енергия • наблюдава демонстрационен опит
• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
• използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване: 
устна проверка с 
оценка
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(1) (2а) (2б) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

29. 15с
I/3/

24с
III/4/

27. Опитна 
проверка на закона 
за запазване на 
механичната 
енергия

ЛУ4 Извършва наблюдения и опити. 
Проверява експериментално 
физични закономерности. 
Извършва лабораторен 
експеримент. 
Обработва получените данни и ги 
представя таблично и графично, 
включително и чрез ИКТ.

• работи с уреди и извършва измервания 
• използва и работи с мерни единици 
• подрежда получените резултати в 
таблица и ги сравнява
• описва получените резултати 
•  прави изводи 
• попълва протокол
• работи в екип и обсъжда получените 
резултати

текущо 
оценяване: 
проверка 
и оценка – 
практически 
умения

30. 28. Определяне 
центъра на 
тежестта на плоски 
пластинки

ЛУ5 Извършва наблюдения и опити. 
Проверява експериментално 
физични закономерности. 
Извършва лабораторен 
експеримент. 
Обработва получените данни и ги 
представя таблично и графично, 
включително и чрез ИКТ.

• работи с уреди и извършва измервания 
• използва и работи с мерни единици 
• подрежда получените резултати в 
таблица и ги сравнява
• описва получените резултати 
• прави изводи 
• попълва протокол
• работи в екип и обсъжда получените 
резултати

текущо 
оценяване: 
проверка 
и оценка – 
практически 
умения

31. 16с
I/4/

25с
IV/1/

29. Опитно 
изследване на 
закона на Архимед

ЛУ6 Извършва наблюдения и опити. 
Проверява експериментално 
физични закономерности. 
Извършва лабораторен 
експеримент. 
Обработва получените данни и ги 
представя таблично и графично, 
включително и чрез ИКТ.

• работи с уреди и извършва измервания 
• използва и работи с мерни единици 
• подрежда получените резултати в 
таблица и ги сравнява
• описва получените резултати 
• прави изводи 
• попълва протокол
• работи в екип и обсъжда получените 
резултати

текущо 
оценяване: 
проверка 
и оценка – 
практически 
умения

32. Механика (тест за 
контрол)

К Използва знания и демонстрира 
умения, свързани с очакваните 
резултати.

2. Топлинни 
явления

Ученикът:

33. 17с
II/1/

26с
IV/2/

30. Топлинно 
движение. 
Вътрешна енергия

НЗ Описва топлинното движение. • вътрешна енергия • наблюдава демонстрационен опит
• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
• използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване: 
устна проверка с 
оценка
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(1) (2а) (2б) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

34. 31. Температура НЗ Характеризира топлинното 
равновесие с температура.
Доразвива понятието 
температура, като го свързва 
с вътрешната енергия и с 
топлинното движение на 
градивните частици.
Прилага връзката между 
температурните скали на Целзий 
и на Келвин. 

• абсолютна 
температура
Т = t + 273,15

• келвин (К) 

• наблюдава демонстрационен опит
• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

35. 18с
II/2/

27с
IV/3/

32. Количество 
топлина. 

НЗ Пресмята количество топлина при 
топлообмен.

• количество 
топлина
• специфичен 
топлинен капацитет

• наблюдава демонстрационен опит
• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

36. 33. Топене и 
втвърдяване 

НЗ Описва преходите между 
състоянията на веществото 
и пресмята обмененото при 
преходите количество топлина.
Разглежда примери за приложения 
на преходите между състоянията 
на
веществата в природата, бита и 
техниката. 

• специфична 
топлина на топене 
• специфична 
топлина на 
изпарение
 

• наблюдава демонстрационен опит
• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка
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(1) (2а) (2б) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

34. 31. Температура НЗ Характеризира топлинното 
равновесие с температура.
Доразвива понятието 
температура, като го свързва 
с вътрешната енергия и с 
топлинното движение на 
градивните частици.
Прилага връзката между 
температурните скали на Целзий 
и на Келвин. 

• абсолютна 
температура
Т = t + 273,15

• келвин (К) 

• наблюдава демонстрационен опит
• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

35. 18с
II/2/

27с
IV/3/

32. Количество 
топлина. 

НЗ Пресмята количество топлина при 
топлообмен.

• количество 
топлина
• специфичен 
топлинен капацитет

• наблюдава демонстрационен опит
• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

36. 33. Топене и 
втвърдяване 

НЗ Описва преходите между 
състоянията на веществото 
и пресмята обмененото при 
преходите количество топлина.
Разглежда примери за приложения 
на преходите между състоянията 
на
веществата в природата, бита и 
техниката. 

• специфична 
топлина на топене 
• специфична 
топлина на 
изпарение
 

• наблюдава демонстрационен опит
• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка
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(1) (2а) (2б) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

37. 19 с.        
II/3/

28с
IV/4/

34. Изпарение, 
кипене и 
втечняване

НЗ Описва преходите между 
състоянията на веществото 
и пресмята обмененото при 
преходите количество топлина.
Разглежда примери за приложения 
на преходите между състоянията 
на
веществата в природата, бита и 
техниката.

• наблюдава демонстрационен опит
• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

оценка от 
домашна работа

38. 20с
II/4/

35. Преходи 
между състоянията 
на веществото 
(решаване на 
задачи)

У/
РЗ

Пресмята количество топлина при 
топлообмен
пресмята обмененото при 
преходите количество топлина.

• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

39. 21с
III/1/

29с
V/1/

36. Изменение 
на вътрешната 
енергия

НЗ Определя работата при изменение 
на обема на газ и как може да се 
измени вътрешната енергия

• работа на 
външните сили 
за свиване или 
разширяване на газ

• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

40. 22с
III/2/

30с
V/2/

37. Първи 
принцип на 
термодинамиката 

НЗ Формулира първия принцип на 
термодинамиката като закон 
за запазване на енергията при 
топлинните процеси.
Обосновава невъзможността на 
вечния двигател. 

• уравнение на 
първия принцип на
термодинамиката 

• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

41. 23с
III/3/

38. Първи 
принцип на 
термодинамиката 
(решаване на 
задачи)

У/
РЗ

   • решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка
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(1) (2а) (2б) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

37. 19 с.        
II/3/

28с
IV/4/

34. Изпарение, 
кипене и 
втечняване

НЗ Описва преходите между 
състоянията на веществото 
и пресмята обмененото при 
преходите количество топлина.
Разглежда примери за приложения 
на преходите между състоянията 
на
веществата в природата, бита и 
техниката.

• наблюдава демонстрационен опит
• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

оценка от 
домашна работа

38. 20с
II/4/

35. Преходи 
между състоянията 
на веществото 
(решаване на 
задачи)

У/
РЗ

Пресмята количество топлина при 
топлообмен
пресмята обмененото при 
преходите количество топлина.

• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

39. 21с
III/1/

29с
V/1/

36. Изменение 
на вътрешната 
енергия

НЗ Определя работата при изменение 
на обема на газ и как може да се 
измени вътрешната енергия

• работа на 
външните сили 
за свиване или 
разширяване на газ

• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

40. 22с
III/2/

30с
V/2/

37. Първи 
принцип на 
термодинамиката 

НЗ Формулира първия принцип на 
термодинамиката като закон 
за запазване на енергията при 
топлинните процеси.
Обосновава невъзможността на 
вечния двигател. 

• уравнение на 
първия принцип на
термодинамиката 

• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

41. 23с
III/3/

38. Първи 
принцип на 
термодинамиката 
(решаване на 
задачи)

У/
РЗ

   • решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка
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(1) (2а) (2б) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

42. 24с
III/4/

31с
V/3/

39. Идеален газ. 
Изотермен процес

НЗ Описва модела идеален газ и 
свързаните с него изотермен, 
изохорен и изобарен процес.

• изотермен процес • наблюдава демонстрационен опит
• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

43. 25с
IV/1/

40. Изохорен и 
изобарен процес

НЗ Описва модела идеален газ и 
свързаните с него изотермен, 
изохорен и изобарен процес.

• изохорен процес 
• изобарен процес 

• наблюдава демонстрационен опит
• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

44. 26с
IV/2/

32с
V/4/

41. Адиабатен 
процес

НЗ Определя чрез примери от 
всекидневието адиабатния процес.

 • адиабатен процес • наблюдава демонстрационен опит
• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

45;. 27с
IV/3/

42. Основни 
закони при 
газовете (решаване 
на задачи)

У/
РЗ

Прилага законите за трите 
изопроцеса при решаване на 
задачи.
Анализира енергетично 
адиабатния и изохорния 
процес чрез първия принцип на 
термодинамиката.

• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
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(1) (2а) (2б) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

42. 24с
III/4/

31с
V/3/

39. Идеален газ. 
Изотермен процес

НЗ Описва модела идеален газ и 
свързаните с него изотермен, 
изохорен и изобарен процес.

• изотермен процес • наблюдава демонстрационен опит
• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

43. 25с
IV/1/

40. Изохорен и 
изобарен процес

НЗ Описва модела идеален газ и 
свързаните с него изотермен, 
изохорен и изобарен процес.

• изохорен процес 
• изобарен процес 

• наблюдава демонстрационен опит
• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

44. 26с
IV/2/

32с
V/4/

41. Адиабатен 
процес

НЗ Определя чрез примери от 
всекидневието адиабатния процес.

 • адиабатен процес • наблюдава демонстрационен опит
• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

45;. 27с
IV/3/

42. Основни 
закони при 
газовете (решаване 
на задачи)

У/
РЗ

Прилага законите за трите 
изопроцеса при решаване на 
задачи.
Анализира енергетично 
адиабатния и изохорния 
процес чрез първия принцип на 
термодинамиката.

• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
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(1) (2а) (2б) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

46. 28с
IV/4/

33с
VI/1/

43. Топлинни 
машини

НЗ Описва по схема принципа на 
действие на топлинна машина.
Пресмята КПД (коефициент на 
полезно действие) на топлинна 
машина 
Проследява по схема действието 
на четиритактовия двигател с 
вътрешно
горене (двигател на Ото).

• КПД на топлинна 
машина 

• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

47. 29с
V/1/

44. Топлинните 
машини и околната 
среда
(дискусия)

Д Дискутира екологични проблеми, 
предизвикани от отработените 
газове на  двигателите с вътрешно 
горене, и такива, свързани с 
топлинното замърсяване на 
околната среда. 

• участва в предварителна подготовка
• събира данни и информация по 
дискутираната тема
• разработва и подготвя материали 
• работи в екип с разпределени дейности 
• попълва работен лист
• защитава аргументирано  позицията си, 
като спазва правила за дискутиране
•  използва и работи с  ресурси в 
електронния вариант на учебника

текущо 
оценяване: 
проверка и 
оценка – умения 
за работа със 
схеми и таблици; 
работа в екип; 
изработване 
на постер, 
презентация, 
модел

48. 30с
V/2/

34с
VI/2/

45. Топлинни 
явления

О Обобщава и свързва  наученото 
по логичен начин

• търси и представя информация от 
различни източници
•  изразява мнение
•  обсъжда и дискутира 
•  работи в екип
•  изработва постери и презентации
•  усъвършенства уменията си за 
диалогично общуване
• използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника

текущо 
оценяване: 
проверка и 
оценка – умения 
за работа със 
схеми и таблици; 
работа в екип; 
изработване 
на постер, 
презентация, 
модел

49. 31с
V/3/

46. Определяне 
на специфичен 
топлинен 
капацитет на 
твърдо гяло

ЛУ7 Използва прости физични и 
математични модели, алгоритми 
за решаване на задачи и 
проблеми. 
Обобщава резултатите от 
изследвания и прави изводи за 
причинно-следствени връзки във 
физични явления. 
Демонстрира умения за безопасна 
работа с уреди и апарати. 

• работи с уреди и извършва измервания 
• използва и работи с мерни единици 
• подрежда получените резултати в 
таблица и ги сравнява
• описва получените резултати 
•  прави изводи 
• попълва протокол
• работи в екип и обсъжда получените 
резултати

текущо 
оценяване: 
проверка 
и оценка – 
практически 
умения
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(1) (2а) (2б) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

46. 28с
IV/4/

33с
VI/1/

43. Топлинни 
машини

НЗ Описва по схема принципа на 
действие на топлинна машина.
Пресмята КПД (коефициент на 
полезно действие) на топлинна 
машина 
Проследява по схема действието 
на четиритактовия двигател с 
вътрешно
горене (двигател на Ото).

• КПД на топлинна 
машина 

• участва в беседа 
•  описва различни примери от жизнения 
си опит 
• работи с модели, графики, снимки
• работи с учебника 
• обосновава отговорите си
• прави изводи 
• решава задачи и отговаря  на въпроси
•   използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника
• наблюдава презентации

текущо 
оценяване:  
устна проверка  
с оценка

47. 29с
V/1/

44. Топлинните 
машини и околната 
среда
(дискусия)

Д Дискутира екологични проблеми, 
предизвикани от отработените 
газове на  двигателите с вътрешно 
горене, и такива, свързани с 
топлинното замърсяване на 
околната среда. 

• участва в предварителна подготовка
• събира данни и информация по 
дискутираната тема
• разработва и подготвя материали 
• работи в екип с разпределени дейности 
• попълва работен лист
• защитава аргументирано  позицията си, 
като спазва правила за дискутиране
•  използва и работи с  ресурси в 
електронния вариант на учебника

текущо 
оценяване: 
проверка и 
оценка – умения 
за работа със 
схеми и таблици; 
работа в екип; 
изработване 
на постер, 
презентация, 
модел

48. 30с
V/2/

34с
VI/2/

45. Топлинни 
явления

О Обобщава и свързва  наученото 
по логичен начин

• търси и представя информация от 
различни източници
•  изразява мнение
•  обсъжда и дискутира 
•  работи в екип
•  изработва постери и презентации
•  усъвършенства уменията си за 
диалогично общуване
• използва и работи с ресурси в 
електронния вариант на учебника

текущо 
оценяване: 
проверка и 
оценка – умения 
за работа със 
схеми и таблици; 
работа в екип; 
изработване 
на постер, 
презентация, 
модел

49. 31с
V/3/

46. Определяне 
на специфичен 
топлинен 
капацитет на 
твърдо гяло

ЛУ7 Използва прости физични и 
математични модели, алгоритми 
за решаване на задачи и 
проблеми. 
Обобщава резултатите от 
изследвания и прави изводи за 
причинно-следствени връзки във 
физични явления. 
Демонстрира умения за безопасна 
работа с уреди и апарати. 

• работи с уреди и извършва измервания 
• използва и работи с мерни единици 
• подрежда получените резултати в 
таблица и ги сравнява
• описва получените резултати 
•  прави изводи 
• попълва протокол
• работи в екип и обсъжда получените 
резултати

текущо 
оценяване: 
проверка 
и оценка – 
практически 
умения
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(1) (2а) (2б) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

50. 32с
V/4/

47. Опитно 
изследване на 
изобарен процес 
при идеален газ

ЛУ8 Използва прости физични и 
математични модели, алгоритми 
за решаване на задачи и 
проблеми. 
Обобщава резултатите от 
изследвания и прави изводи за 
причинно-следствени връзки във 
физични явления. 
Демонстрира умения за безопасна 
работа с уреди и апарати. 

• работи с уреди и извършва измервания 
• използва и работи с мерни единици 
• подрежда получените резултати в 
таблица и ги сравнява
• описва получените резултати 
• прави изводи 
• попълва протокол
• работи в екип и обсъжда получените 
резултати

текущо 
оценяване: 
проверка 
и оценка – 
практически 
умения

51. 33с
VI/1/

35с
VI/3/

48. Определяне 
на специфичната 
топлина на топене 
на леда

ЛУ9 Използва прости физични и 
математични модели, алгоритми 
за решаване на задачи и 
проблеми. 
Обобщава резултатите от 
изследвания и прави изводи за 
причинно-следствени връзки във 
физични явления. 
Демонстрира умения за безопасна 
работа с уреди и апарати. 

• работи с уреди и извършва измервания 
• използва и работи с мерни единици 
• подрежда получените резултати в 
таблица и ги сравнява
• описва получените резултати 
• прави изводи 
• попълва протокол
• работи в екип и обсъжда получените 
резултати

текущо 
оценяване: 
проверка 
и оценка – 
практически 
умения

52. 34с
VI/2/

Топлинни явления К Използва знания и демонстрира 
умения, свързани с очакваните 
резултати.

53. 35с
VI/3/

36с
VI4/

Годишен преговор Обобщава и свързва  наученото 
по логичен начин.

54. 36с
VI4/

Изходящ тест
(планира се  
по преценка на 
учителя  
в двете последни 
седмици на 
учебната година)

Използва знания и демонстрира 
умения, свързани с очакваните 
резултати.

• решава тестови задачи писмено 
диагностично 
оценяване – тест 
за установяване 
на изходното 
равнище
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(1) (2а) (2б) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

50. 32с
V/4/

47. Опитно 
изследване на 
изобарен процес 
при идеален газ

ЛУ8 Използва прости физични и 
математични модели, алгоритми 
за решаване на задачи и 
проблеми. 
Обобщава резултатите от 
изследвания и прави изводи за 
причинно-следствени връзки във 
физични явления. 
Демонстрира умения за безопасна 
работа с уреди и апарати. 

• работи с уреди и извършва измервания 
• използва и работи с мерни единици 
• подрежда получените резултати в 
таблица и ги сравнява
• описва получените резултати 
• прави изводи 
• попълва протокол
• работи в екип и обсъжда получените 
резултати

текущо 
оценяване: 
проверка 
и оценка – 
практически 
умения

51. 33с
VI/1/

35с
VI/3/

48. Определяне 
на специфичната 
топлина на топене 
на леда

ЛУ9 Използва прости физични и 
математични модели, алгоритми 
за решаване на задачи и 
проблеми. 
Обобщава резултатите от 
изследвания и прави изводи за 
причинно-следствени връзки във 
физични явления. 
Демонстрира умения за безопасна 
работа с уреди и апарати. 

• работи с уреди и извършва измервания 
• използва и работи с мерни единици 
• подрежда получените резултати в 
таблица и ги сравнява
• описва получените резултати 
• прави изводи 
• попълва протокол
• работи в екип и обсъжда получените 
резултати

текущо 
оценяване: 
проверка 
и оценка – 
практически 
умения

52. 34с
VI/2/

Топлинни явления К Използва знания и демонстрира 
умения, свързани с очакваните 
резултати.

53. 35с
VI/3/

36с
VI4/

Годишен преговор Обобщава и свързва  наученото 
по логичен начин.

54. 36с
VI4/

Изходящ тест
(планира се  
по преценка на 
учителя  
в двете последни 
седмици на 
учебната година)

Използва знания и демонстрира 
умения, свързани с очакваните 
резултати.

• решава тестови задачи писмено 
диагностично 
оценяване – тест 
за установяване 
на изходното 
равнище
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4. ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ  
НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

№ по 
ред

Ключови 
компе-

тентности

Дейности за придобиване на ключовите 
компетентности

Номер на урока, име на 
рубрика  

(в основния текст или 
допълнителна)

*вж.
Апарат за ориентиране 

при използването на 
учебника (стр. 6)

1. Общуване на 
роден език 

Създаване на навици за правилното 
използване на физичните термини и 
понятия, което води до обогатяване на 
речника на учениците. 

Изясняване на думи и понятия, които 
имат отношение към разглежданата 
проблематика. 
Съставяне на текстове с физично 
съдържание
Описване на наблюдавани обекти 
Оформяне на изводи и обобщения

Изказване на мнение, което допринася 
за затвърждаване и прилагане правилата 
на книжовния български език. 

Всички уроци 

Речник на новите 
понятия

22, 23,    

22, 38

Рубрики „Обяснете при -
мера“, „Пример“, 
„Опит“
12, 21, 22, 23, 38, 39

2. Общуване на 
чужди езици 

Реализиране на проектна дейност.
Намиране на допълнителна информация 
от интернет източници при подготовка  
на дискутирани теми и технологични 
приложения 

 22, 38,

Рубрика НаСА
3,7

3. Матема-
тическа 
компе-
тентност 
и основни 
компе-
ентности в 
областта на 
природ-
ните науки и 
на техноло-
гиите

Прилагане на физичното знание в 
различни примери от други научни 
области, както и използването на знания 
от тях. 
Разбиране на взаимната връзка между 
органичния и неорганичния свят. 
Осмисляне на знанията и формиране на 
умения за тяхното прилагане в познати 
или нови ситуации. 
Анализиране на формули и 
закономерности
Разчитане и построяване на графики и др. 

Всички уроци
14, 15, 16, 22, 31, 38 

Уроците за решаване 
на задачи 
Рубриката „Помислете 
и отговорете“ във 
всички уроци
Всички уроци
Рубриката „Пример“
2,3,4,6,10,33,34,36
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4. Дигитална 
компе-
тентност

Извличане, представяне и обменяне на 
информация с помощта на ИКТ 
Поставяне на конкретни проектни 
задачи
Участие в екипи за разработване на 
проекти, в семинари и дискусии
 

27,  22,  23, 38,  

5. Умения за 
учене

Планиране на собствената дейност
Самостоятелно събиране и използване 
на информация; Систематизиране и 
обобщаване на придобитите знания 

Участие в експериментална дейност

Организиране на самостоятелната си 
работа

Самостоятелно обогатяване на речника 
с нови думи и научни термини

Деветте лабораторни 
упражнения, обособени 
като практикум – първа 
и втора част, 

Рубриката „Домашна 
лаборатория“  
(13, 16, 20) 
12, 21
22, 23, 38, 39, 23, 27
Рубриката „Науката, 
Светът и Аз (НаСА)“

Рубриката „Речник на 
новите понятия“

6. Социални и 
граждански 
компе-
тентности

Изслушване и  зачитане на личността 
и мнението на всеки (слушател, 
съотборник или опонент);
Организиране на работа в екип 
Осъзнаване на екологичното 
съдържание на физичните знания от 
темите за топлинните явления

Формиране на активна гражданска 
позиция по проблеми, свързани с 
топлинното замърсяване на околната 
среда и с алтернативните източници на 
енергия 

Прилагане на историческия подход 
Разбирането на значението на научните 
открития за развитието на обществените 
отношения

Изграждане на изследователско 
отношение към света и формиране на 
научен светоглед 
Използване на различни интерактивни 
методи в процеса на обучение

22, 38
Изпълнение на 
лабораторния 
практикум, домашната 
лаборатория (3, 16, 20), 
опитите в уроците за 
нови знания и др.
2, 3, 4, 5, 6, 7  
3, 7, 8, 9, 10, 22, 38 и 
др.) 

3, 7 и др.

Рубриката „НаСА“ и 
др. 
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7. Инициатив-
ност и 
предпри-
емачество 

Насърчаване на учениците да изказват 
мнението си, да го аргументират и 
защитават

Поощряване на нестандартните идеи;

Прилагане на проектния метод в 
обучението

Стимулиране  формирането на умения 
за планиране
 

12, 21, 22, 23, 38, 39 
лабораторен практикум
Рубрика „Решете сами“ 
в уроците за решаване 
на задачи 
Тест за самопроверка 
по Механика и 
Топлинни явления
23, 39

8. Културна 
осъзнатост и 
творчество 

Включване в дейности, изискващи 
креативност и изобретателност;

Разкриване на красотата, хармонията и 
величието на природата;

Използване на стимули за творческо 
изразяване и продължаваща самоизява. 
 

Рубрика „Помислете и 
отговорете“, Решаване 
на физични задачи в 
уроците за нови знания, 
Лабораторен практикум 
и рубрика „Домашна 
лаборатория“ (3, 16, 20, 
12, 21 и др.)
презентации, есета и 
т.н.

9. Умения за 
подкрепа на 
устойчи-
вото 
развитие и за 
здравосло-
вен начин 
на живот и 
спорт

 Усвояване на знания и умения с 
практическа значимост

Развиване на отношение към 
икономическия, индустриалния и 
екологичния аспекти на човешката 
дейност 

Развиване на интересите  в различни 
области за водене на природосъобразен, 
здравословен и безопасен начин на 
живот (правила за безопасност на пътя). 

Разбиране вредното влияние на някои 
човешки дейности върху околната среда;

Осмисляне последиците от собствената 
дейност
Съдействие  за промяна  

12, 21, 22, 9, 14, 15, 16, 
18, 19, 27, 28, 31, 38

1, 2 , 3, 4, 5, 6, 22

9, 16 и др.
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ВТОРА ЧАСТ – Методически разработки на уроци  

20. ЗАКОН НА АРХИМЕД. ПЛАВАНЕ НА ТЕЛАТА

Вид на урока: за нови знания 
Нови понятия: изтласкваща сила
Основна дидактическа цел 
Учениците да формулират и прилагат закона на Архимед. Да затвърдят знания-

та си от шести клас за изтласкваща сила и условията за плаване на телата
Задачи 
Учениците знаят и могат да: 
• формулират и доказват закона на Архимед;
• участват в беседа, да работят с учебника; 
• обосновават отговорите си и да правят изводи; 
• работят самостоятелно и в екип; 
• извършват наблюдения,  изпълняват опити и проектни задачи. 
Методи на преподаване: беседа, наблюдение, експеримент, мултимедийна 

презентация 
Учебно-методически ресурси 
1. учебник – стр. 46 – 47. 
2. ресурси в електронния вариант на учебника 
Методически насоки 
Урокът започва с примери от заобикалящата действителност и бита на учени-

ците. Може да се поставят въпроси, с които да се предизвика тех- ният интерес, да 
се разкаже и покажат снимки на дирижабли и експериментални балони, с което да 
се демонстрира приложението на силата на Архимед. Така се навлиза в същността 
на урока и се извежда и формулира силата на Архимед като ново понятие. Учени-
ците активно могат да се включват в беседа и да анализират с помощта на учителя 
условията за плаване на телата. Обсъждането на изпълнението на проектната за-
дача ще увеличи интереса им и ще затвърди знанията им.

Контрол 
индивидуални отговори, извършване на опити и изпълнение на поставените за-

дачи от учителя, решаване на задачи в учебника, работа в екип и изпълнение на 
проектни задачи.

22. ЗАКОНИТЕ НА МЕХАНИКАТА И ЖИВОТЪТ НА ЧОВЕКА 

Вид на урока 
Семинар (практическа дейност) 
Нови понятия 
В този урок учениците обогатяват своя речников фонд с понятия като спирачни 

системи ABS , спирачен път, физика на диетата и др. 
Основна дидактическа цел 
Учениците да обсъждат на базата на разработени проектни задачи условията за 
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безопасност на движението и отражението на законите на механиката в човешкия 
организъм,  трудовата дейност и здравословен начин на живот.

Задачи 
Учениците знаят и могат да: 
• участват в предварителна подготовка 
• събират данни по зададената тематика 
• работят с учебника и други материали, като използват и ИТ  
• работят самостоятелно и в екип с разпределени дейности 
• обосновават отговорите си и защитават позицията си 
• правят изводи 
Методи на преподаване 
беседа, анализ, дискусия, исторически подход и нови технологии, мултимедий-

ни презентации по зададените проектни задачи и др.
Учебно-методически ресурси 
1. учебник – стр. 50, 51, 52, 53
2. ресурси в електронния вариант на учебника 
 Методически насоки 
Урокът изисква предварителна подготовка, за която учителят трябва да разпре-

дели екипите и задачите, които ще изпълняват учениците, като се съобрази с тех-
ните предпочитания. В началото  на урока е удачно да се проектира на екран пред-
варително подготвения план на занятието. Много важно е учениците максимално 
самостоятелно да разработят своите проектни задачи, да анализират и дискутират 
както ползите, така и проблемите, които възникват от развитието на технологична-
та революция. Могат да се разгледат и редица примери от заобикалящата действи-
телност и бита на учениците. По време на урока могат да се показват и подходящи 
анимации, които са включени в електронните ресурси, както и презентации, разра-
ботени от учениците по обсъжданите проектни задачи. 

Контрол 
индивидуални отговори, активно участие в предварителната подготовка и в из-

ложението на проектните задачи, представяне и участие в презентациите

23. МЕХАНИКА

Вид на урока: преговор и обобщение 
Нови понятия 
Затвърдяват се всички понятия, въведени в предишните уроци 
Основна дидактическа цел 
Учениците да обобщят и затвърдят знанията си за видовете механични движе-

ния, принципите на механиката, работа, мощност, енергия, механика на течности и 
газове,  да разискват връзката между законите на механиката и живота на човека, 
условията за безопасност на движението и др., да се учат да подреждат основните 
понятия величини и закони, явления и приложения въз основа на връзките помеж-
ду им схематично и в таблици.

Задачи 
Учениците знаят и могат да: 
• структурират знанията си 
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• работят с учебника и други материали, включително използват ИТ 
• работят в екип с разпределени дейности 
• работят самостоятелно в работната тетрадка,  като попълват таблици и схеми 
• обосновават отговорите си и правят изводи 
Методи на преподаване беседа, анализ , исторически подход в науката, мулти-

медийна презентация 
Учебно – методически ресурси 
1. учебник – стр. 54, 55, 56
2. ресурси в електронния вариант на учебника
Методически насоки 
Урокът изисква подготовка, за която учителят трябва предварително да поста-

ви задачите, които ще изпълняват учениците. По време на урока могат да се про-
ектират на екран въпросите, които ще се обсъждат по трите основни задачи, фор-
мулирани след таблицата.  Много важно е учениците максимално самостоятелно 
да анализират и обсъждат изучените явления и процеси, както и тяхното физично 
обяснение, да се говори точно и научно вярно, като се има предвид възрастта на 
учениците и тяхната подготовка. Могат да се разгледат и редица примери от заоби-
калящата действителност и бита на учениците, да се припомнят обсъждани теми в 
семинарния урок. Могат да се показват и подходящи анимации, които са включени 
в електронните ресурси, както и презентации, разработени от учениците. 

Контрол 
Индивидуални отговори, активно участие по разглежданите въпроси, работа по 

таблицата, структуриране на знанията, представяне и участие в презентации.

24. ОСНОВНИ НАСОКИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ  
НА ФИЗИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Лабораторно упражнение № 1

Вид на урока
лабораторно упражнение
Обогатяване на понятия: преки и косвени измервания, абсолютна грешка на 

измервателния уред и грешки, допускани при отчитането.
Основна дидактическа цел:
Учениците да придобият умения да планират, подготвят и провеждат самостоя-

телно едно лабораторно упражнение; да усвоят умения да представят резултатите 
от експерименталната си дейност в протокола към лабораторното упражнение; да 
усвоят основните методи за измерване на физичните величини и пресмятат греш-
ките при измерванията.

Задачи (знания и умения като очаквани резултати)
Учениците да:
• прилагат умения за извършване на наблюдения и експерименти
• описват и анализират резултатите от експериментите
• попълват получените при измерванията резултати и извършените пресмята-

ния в протокола към лабораторното упражнение
• анализират и правят изводи за грешките при измерванията
• работят в екип и обсъждат получените резултати
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Методи на преподаване и учене
Беседа, работа в екип, самостоятелна работа с учебника и други помагала, ана-

лиз на получените резултати при изпълнение на опита, изводи и обобщение
Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 58, 59, 60, 61
2. уреди и материали за извършване на опитите и измерванията
3. ресурси в електронния вариант на учебника (бланка за работа на ученика – 

Протокол № 1, която улеснява организацията на учебния час, може да се използва 
и в порфолиото на ученика)

Методически насоки
В това уводно занятие учителят накратко запознава учениците с двата основни 

вида измервания – преки и косвени. Като пример за преки изследвания се раз-
глежда измерване на дължини с линия, на време – с часовник и секундомер, на 
температура – с термометър и т.н. Основното, което трябва да се изясни при раз-
глеждане на косвени измервания е, че при тях резултатът се получава въз основа 
на опитните данни от преките измервания на няколко различни величини, свързани 
с измерваната величина чрез определена функционална зависимост.

Необходимо е учителят да изясни и това, че основната задача при измерването 
е да се намери интервалът, в който лежи истинската стойност на измерваната ве-
личина, при използване на определен метод на измерване и на конкретни уреди и 
инструменти.

Учениците се запознават практически с метода на многократите измервания, 
който намалява влиянието на случайните грешки.

Учителят обяснява последователността при подготовката, изпълнението, както 
и оформянето на протокола на едно лабораторно упражнение.

Задължително се извършва инструктаж по Техника на безопасност при провеж-
дане на лаботаторните упражнения.

След това под ръководството на учителя и следвайки указанията в учебника, 
учениците последователно изпълняват двете задачи, описани в учебника и попъл-
ват Протокол № 1.

Контрол
извършване на опитите, подреждане на резултатите и описанието им в Прото-

кол № 1, анализ на резултатите и изводи, работа в екип

27. ОПИТНА ПРОВЕРКА НА ЗАКОНА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА 
МЕХАНИЧНАТА ЕНЕРГИЯ
Лабораторно упражнение № 4

Вид на урока
лабораторно упражнение
Обогатяване на понятия: затвърдяване на понятията кинетична и потенци-

ална енергия, механична енергия, грешки при измервания на физичните величини
Основна дидактическа цел:
Учениците да проверят опитно и потвърдят практически закона за запазване 

на механичната енергия при движение на тяло по наклонен улей и да придобият 
умения да откриват зависимости между физичните величини.
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Задачи (знания и умения като очаквани резултати)
Учениците да:
• задълбочат знанията си за закона за запазване на механичната енергия
• прилагат умения за извършване на практически дейности за изследване по 

предварително дадени указания за работа
• попълват получените при измерванията резултати и извършените пресмята-

ния в протокол № 4 към лабораторното упражнение
• сравняват, анализират и правят изводи на получените резултати
• определят, анализират и правят изводи за грешките при измерванията
• работят в екип и обсъждат получените резултати
Методи на преподаване и учене
Беседа, работа в екип, самостоятелна работа с учебника и други помагала, ана-

лиз на получените резултати при изпълнение на опита, изводи и обобщение
Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 66 – 67
2. уреди и материали за извършване на опитите и измерванията
3. ресурси в електронния вариант на учебника (бланка за работа на ученика – 

Протокол № 4, която улеснява организацията на учебния час, може да се използва 
и в порфолиото на ученика)

Методически насоки
Задачите, които трябва да изпълнят учениците, опитната постановка и указа-

нието за работа са подробно описани в учебника.
Тъй като учениците от 8 клас имат вече известен опит, правилно е предишния 

час да им се възложи да проучат писменото указание за лабораторното упраж-
нение от учебника, да преговорят величините кинетична и потенциална енергия, 
механична енергия, закон за запазване на механичната енергия. В протокол № 
4 към упражнението да попълнят целта на упражнението, необходимите уреди и 
материали и графата Теоретична обосновка.

В началото на часа се припомня инструктажът по Техника на безопасност при 
провеждане на лаботаторните упражнения.

Учениците сглобяват опитната постановка и след проверка от учителя като 
следват указанията в учебника, последователно изпълняват поставените задачи и 
поетапно попълват Протокол № 4.

Допълнителната задача е незадължителна -тя е предназначена за ученици, кои-
то по-добре планират и организират работата си.

Вниманието трябва да се насочи към обработка на резултатите, интерпретаци-
ята на резултатите от физична гледна точка, анализ на причините, които водят до 
грешки в резултата, изчисляване на грешките.

След обсъждане в класа на получените резултати и направените изводи учени-
ците оформят протокола и го предават за проверка на учителя.

Контрол
извършване на опитите, подреждане на резултатите и описанието им в Прото-

кол № 1, анализ на резултатите и изводи, работа в екип
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42. ОСНОВНИ ЗАКОНИ ПРИ ГАЗОВЕТЕ

Вид на урока: решаване на задачи
В този урок учениците затвърждават знанията си за основните закони при газо-

вете. Обогатяват своите умения относно  анализиране на изопроцесите при идеа-
лен газ и решаване на задачи.  

Основна дидактическа цел 
Учениците да анализират и решават задачи като използват алгоритъма за реша-

ване на задачи с използване на основните закони при газовете. 
Задачи 
Учениците знаят и могат да: 
• формулират устно и писмено законите при газовете;
• участват в анализа на всяка задача като открояват дадените и търсени вели-

чини; 
• работят с учебника и тетрадката  в екип и самостоятелно при разглеждане на 

решените задачи;
• прилагат законите за трите изопроцеса аналитично и графично;
• решават задачите за самостоятелна работа като изпълняват алгоритмичната 

последователност;
• обсъждат отговорите си и правят изводи. 
Методи на преподаване 
беседа, анализ, самостоятелна работа и работа в група 
Учебно-методически ресурси 
1. учебник – стр. 102 – 103
2. уреди и материали за извършване на опитите и измерванията
3. ресурси в електронния вариант на учебника
Методически насоки 
Урокът може да започне с поставяне на някоя интересна задача за решаване с 

практическа насоченост и по такъв начин се стига до необходимостта да се знаят и 
прилагат в практиката законите при газовете. След преговор на основните закони 
се формулират етапите при решаване на тези задачи. В зависимост от условията 
законите могат да се напишат на дъската или да се проектират на екран. Удачно 
би било те да са в полезрението на учениците по време на целия час. Много важно 
е учениците да работят с учебника и тетрадката, като всяка решена задача се об-
съжда с целия клас. В зависимост от условията, някои от решените задачи могат да 
се пререшат. Задачите за самостоятелна работа могат да се изпълнят в часа или за 
домашна работа, но е необходимо учителят да даде кратки насоки по тях. 

Контрол 
Изпълнение на поставените задачи от учителя, решаване на задачи в учебника, 

работа в екип и самостоятелна работа при изпълнение на домашната работа.

44. ТОПЛИННИТЕ МАШИНИ И ОКОЛНАТА СРЕДА

Вид на урока 
дискусия (практическа дейност) 
Нови понятия 
В този урок учениците обогатяват своя речников фонд и информационно – биб-
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лиографската си култура като доразвиват познанията си за топлинни машини, то-
плинно замърсяване, топлофикация и др.

Основна дидактическа цел 
Учениците да дискутират ролята на топлинните машини за развитие на техноло-

гичната революция и заедно с това влиянието, което оказват върху околната среда.
Задачи 
Учениците знаят и могат да: 
• участват в предварителна подготовка; 
• събират и обработват информация  по дискутираната тема; 
• работят с учебника и други материали, включително и ИТ; 
• работят самостоятелно и в екип с разпределени дейности; 
• правят изводи,  обосновават отговорите си и защитават позицията си; 
Методи на преподаване 
беседа, анализ, дискусия, исторически подход в науката, мултимедийна презен-

тация на разработени проектни задачи 
Учебно-методически ресурси 
1. учебник – стр. 106 – 107
2. учебно-помощни материали и други ресурси
3. ресурси в електронния вариант на учебника 
 Методически насоки 
Урокът изисква предварителна подготовка, за която учителят трябва да раз-

предели екипите и задачите, които ще изпълняват учениците, като се съобрази с 
техните предпочитания. По време на урока могат да се проектират на екран въпро-
сите, които ще се дискутират от трите екипа. Много важно е учениците максимал-
но самостоятелно да поставят разглежданите въпроси, да анализират и дискутират 
както ползите, така и проблемите, които възникват от развитието на технологич-
ната революция. Могат да се разгледат и редица примери от заобикалящата дейст-
вителност и бита на учениците. По време на урока освен презентациите, разрабо-
тени на базата на поставените проектни задачи, могат да се показват и подходящи 
анимации, които са включени в елек- тронните ресурси и др. 

Контрол 
индивидуални отговори и защитаване на теза, активно участие в предварител-

ната подготовка на дискутираните въпроси, презентиране на разработените про-
ектни задачи, самостоятелна работа в  тетрадката  

45. ТОПЛИННИ ЯВЛЕНИЯ
Вид на урока: преговор и обобщение 
Нови понятия 
Затвърдяват се и се систематизират всички понятия, въведени в урочните еди-

ници от темата 
Основна дидактическа цел 
Учениците да обобщят, систематизират, затвърдят и усъвършенстват знанията 

си ( понятия, закони, зависимости) и умения от тема „Топлинни явления„: топлин-
но движение на градивните частици и топлинно равновесие; топлообмен, количе-
ство топлина и преходи между състоянията на веществата; процеси с идеален газ; 
топлинни машини; да дискутират екологичните проблеми при топлинните явления 
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и правилно отношение към последствията от приложенията им за околната среда; 
като използват връзките между основните понятия, величини, закономерности и 
приложения да се учат да ги подреждат в графики и в таблици.

Задачи 
Учениците знаят и могат да:
• събират данни по изучените теми
• структурират знанията си
• работят с учебника и други материали, включително използват ИТ
• работят в екип с разпределени дейности
• работят самостоятелно в работната тетрадка, като попълват таблици и схеми
• обосновават отговорите си и правят изводи
Методи на преподаване: беседа, анализ , исторически подход в науката, мул-

тимедийни презентации, използване на компютърни фрагменти.
Учебно – методически ресурси 
1. учебник – стр. 108 – 109
2. учебно-помощни материали и други ресурси
3. ресурси в електронния вариант на учебника
Методически насоки 
Урокът изисква подготовка, за която учителят трябва предварително да поста-

ви за обсъждане задачите, които ще изпълняват учениците. Класът може да се 
раздели на няколко групи и да се разпределят трите основни задачи. По време 
на урока могат да се проектират на екран въпросите и да се използват различни 
компютърни фрагменти. Учениците самостоятелно обсъждат поставените въпро-
си, анализират изучените явления и процеси, както и тяхното физично обяснение. 
Дискутират се екологичните проблеми, свързани с топлинното замърсяване на 
околната среда като се припомнят обсъждани теми в урока – дискусия. Учениците 
изготвят и представят мултимедийни презентации. След разработване и попълване 
на таблиците, те могат да ги представят в своето порт – фолио.

Контрол 
оценки на самостоятелната работа, активно участие по разглежданите въпроси, ра-

бота по таблиците, структуриране на знанията, представяне и участие в презентации.

48. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЦИФИЧНАТА ТОПЛИНА  
НА ТОПЕНЕ НА ЛЕДА
Лабораторно упражнение № 9

Вид на урока
лабораторно упражнение
Обогатяване на понятия: затвърдяване на уменията за работа с калориметър, 

затвърдяване на понятията топлинно равновесие и специфичната топлина на топе-
не на леда, умения за работа с таблици с физични константи.

Основна дидактическа цел:
Учениците да определят опитно специфичната топлина на топене на леда,, да 

сравнят получената стойност с табличната стойност на специфичната топлина на 
топене на леда, да анализират получените резултати и правят изводи, определят 
грешките при измервания на физичните величини.
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Задачи (знания и умения като очаквани резултати)
Учениците да:
• задълбочат знанията си за явленията топлообмен и топене
• умения за установяване на прието и отдадено количество топлина
• прилагат умения за извършване на практически дейности за изследване по 

предварително дадени указания за работа
• попълват получените при измерванията резултати и извършените пресмята-

ния в протокол № 9 към лабораторното упражнение
• усвоят умения за извличане на информация от таблици с физични константи
• сравняват, анализират и правят изводи на получените резултати
• определят, анализират и правят изводи за грешките при измерванията
• работят в екип и обсъждат получените резултати
Методи на преподаване и учене
Беседа, работа в екип, самостоятелна работа с учебника и други помагала, ана-

лиз на получените резултати при изпълнение на опита, изводи и обобщение
Учебно-методически ресурси
1. учебник – стр. 116 – 117
2. уреди и материали за извършване на опитите и измерванията
3. ресурси в електронния вариант на учебника (бланка за работа на ученика – 

Протокол № 9, която улеснява организацията на учебния час, може да се използва 
и в порфолиото на ученика)

Методически насоки
Задачите, които трябва да изпълнят учениците, опитната постановка и указа-

нието за работа са подробно описани в учебника.
Предишния час на учениците се възлага да проучат писменото указание за 

лабораторното упражнение от учебника, да преговорят процесите топлообмен и 
топене и величините количество топлина и специфична топлина на топене. В про-
токол № 9 към упражнението да попълнят целта на упражнението, необходимите 
уреди и материали и графата Теоретична обосновка.

В началото на часа се припомня инструктажа по Техника на безопасност при 
провеждане на лаботаторните упражнения.

Учениците сглобяват опитната постановка и след проверка от учителя като 
следват указанията в учебника, последователно изпълняват поставените задачи и 
поетапно попълват Протокол № 9

Вниманието трябва да се насочи към обработка на резултатите, интерпретаци-
ята на резултатите от физична гледна точка, сравняване на получената стойност с 
табличната стойност на специфичната топлина на топене на леда, анализ на при-
чините, които водят до грешки в резултата, определяне на грешките при работа с 
измервателните уреди.

След обсъждане в класа на получените резултати и направените изводи учени-
ците оформят протокола и го предават за проверка на учителя.

Контрол
извършване на опитите, подреждане на резултатите и описанието им в Прото-

кол № 9, анализ на резултатите и формулиране на изводи, работа в екип.
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ТРЕТА ЧАСТ – Тестове

ВХОДЯЩ ТЕСТ
Вариант 1

1. Колоездач се движи равномерно със скорост 16 km/h. Какъв път ще измине за 
2h 15 min? 

 а)  8, 5 km     б) 36 km     в) 40 km     г) 18, 15 km 

2. Скоростта на автомобил е 72 km/ h. Колко е скоростта му в m/s?
 a) 0,5 m/s;     б) 259 m/s;     в) 2 m/s;     г) 20 m/s;

3. Коя от посочените характеристики не се отнася за силата?
 а) големина;      б) приложна точка;     в) плътност;     г) посока 

4. Кое твърдение НЕ е вярно:
 а) При движение на едно тяло върху друго тяло възниква сила на триене, която 

е в посока обратна на движението. 
 б) Когато се увеличава масата на едно тяло, нараства и силата на тежестта, 

действаща върху него.
 в) Под действието на уравновесени сили върху едно тяло, скоростта се променя. 
 г) Налягането може да се намалява като се увеличава площта на опората, върху 

която е поставено тяло.

5. Айсберг има маса 22500 kg. Колко е плътността на леда, ако обемът на айсбер-
га е 25 m3?

 a) 900 kg/m3     б) 225, 25 kg/m3     в) 562, 5 kg/m3     г) 200 kg/m3 
 
6. Кога едно тяло, което е потопено във вода, ще плава вътре в нея?
 а) Изтласкващата сила е по-голяма от силата на тежестта;
 б) Изтласкващата сила е равна на силата на тежестта;
 в) Изтласкващата сила е по-малка от силата на тежестта;
 г) Не зависи от тези две сили.

7. В три съда е налята по 5 L вода. На дъното на кой съд хидростатичното наляга-
не е най-голямо?

 а) съд 1;
 б) съд 2;
 в) съд 3; 
 г) хидростатичното налягане  

е едно и също и в трите съда
1 2 3
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8. Как ще се промени налягането, което оказвате върху пода, ако застанете само 
на един крак?

 а) ще се намали два пъти ;  б) ще се увеличи два пъти;
 в) ще се увеличи четири пъти;  г) ще се намали четири пъти; 

9. При течностите дифузията протича:
 а) по-бързо, отколкото при газовете;
 б) по-бавно, отколкото при твърдите тела;
 в) еднакво при всички тела;
 г) по-бързо, отколкото при твърдите тела.

10.  Кое твърдение НЕ е вярно?
 а) Степента на нагрятост на дадено тяло, се определя с неговата температура;
 б) Температурата на здрав човек е малко по-висока от 37°С;
 в) Между градивните частици на веществата има свободни пространства;
 г) Изпарението става само от свободната повърхност на течността.

11.  Кога кубче лед при 0°С ще се разтопи?
 а) Ще се разтопи, ако температурата на околната среда е 0°С;
 б) Ще се разтопи независимо от температурата на околната среда;
 в) Ще се разтопи, ако температурата на околната среда е по-висока от 0°С;
 г) Ще се разтопи, ако температурата на околната среда е по-ниска от 0°С

12.  В един съд се смесват две равни количества вода, едното с температура 12°С, 
а другото с температура 26°С. Крайната температура на сместа е:

 а) 13°С      б) 14°С      в) 19°С      г) 38°С 

13.  Въздухът се охлажда лятно време след дъжд, защото:
 а) водата се изпарява и отнема топлина;
 б) времето се влошава;
 в) се образуват облаци;
 г) няма верен отговор.

14.  Как се променя обемът и формата на 200 mL вода, ако се прелее от бутилка в  
чаша?

 а) Обемът намалява и формата се променя;
 б) Обемът не се променя, а формата се променя;
 в) Обемът се увеличава, но  формата не се променя;
 г) Обемът не се променя и формата не се променя.
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ВХОДЯЩ ТЕСТ
Вариант 2

1. Лек автомобил, движейки се равномерно изминава 120 km за 1h 20 min.
 С каква скорост се е движил?
 а) 90 km/h        б) 96 km/h       в) 144 km/h       г)160 km/h

2. Колоездач се движи със скорост 5 m/s. Колко е неговата скорост в km/h?
 a) 20  km/h       б) 14 km/h       в) 18 km/h       г) 25 km/h 

3. Посоката на силата на тежестта е
 а) обратна на посоката на движение на тялото
 б) по посока на движението на тялото
 в) към центъра на Земята
 г) перпендикулярна на повърхността на Земята

4. Кое твърдение НЕ е вярно:
 а) Налягането може да се намалява като се увеличава площта на опората, върху 

която е поставено тяло.
 б) Силата на триене е в посока, обратна на движението на телата и може да бъде 

както вредна, така и полезна. 
 в) Силата на тежестта е резултат от действието на Земята върху телата близо до 

повърхността ѝ. 
 г) Под действието на неуравновесени сили върху едно тяло, скоростта не се 

променя. 
5. Плътна порцеланова статуетка има маса 690 g. Колко е нейният обем, ако плът-

ността на порцелана е 2,3 g/cm3 ?
 а) 587, 7 cm3     б) 159 cm3     в) 692, 3 cm3     г) 300 cm3 

6. В три съда е налята по 3 L вода. На дъното на кой съд хидростатичното наляга-
не е най-малко?

 

 а) съд 1
 б) съд 2  
 в) съд 3
 г) хидростатичното налягане  

и в трите съда е еднакво

7. Спортист прави лицеви опори. Как се променя налягането върху пода, когато 
застане прав?

 а) намалява около два пъти
 б) увеличава се около два пъти
 в) увеличава се четири пъти
 г) намалява четири пъти

1 2 3
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8. Кога едно тяло, което е потопено във вода, ще изплава от нея?
 а) Изтласкващата сила е по-голяма от силата на тежестта.
 б) Изтласкващата сила е равна на силата на тежестта.
 в) Изтласкващата сила е по-малка от силата на тежестта.
 г) Не зависи от тези две сили.

9. При течностите дифузията протича
 а) по-бързо, отколкото при газовете  
 б) по-бързо, отколкото при твърдите тела
 в) по-бавно, отколкото при твърдите тела
 г) както при газовете

10. Кои градивни частици притежават характерните свойства на веществата и мо-
гат да съществуват самостоятелно?

 а) молекули   б) атоми  в) йони  г) електрони
 
11. Кое твърдение НЕ е вярно?
 а) Между градивните частици на веществата има свободни пространства.
 б) Кипенето става от целия обем на течността.
 в) За измерване на много високи температури се използват живачни термометри.
 г) При контакт между две тела с различни температури настъпва топлообмен.

12. В един съд се смесват две равни количества вода. Температурата на сместа е 
26°С. Ако началната температура на едното количество вода е 48°С, то начал-
ната температура на другото количество вода е:

 а) 22°С          б) 74°С         в) 8°С         г) 4°С

13. Кога кубче лед при 0°С няма да се разтопи?
 а) Няма да се разтопи, ако температурата на околната среда е 0°С
 б) Няма да се разтопи независимо от температурата на околната среда
 в) Няма да се разтопи, ако температурата на околната среда е по-висока от 0°С
 г) Няма верен отговор

14. Защо като влезете в морето отначало усещате хлад?
 а) температурата на водата е по-висока от вашата
 б) отдавате топлина на водата и температурата ви се понижава
  в) температурата на водата е като вашата
 г) получавате топлина от водата и температурата ви се понижава 
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ИЗХОДЯЩ ТЕСТ
Вариант 1

1. На фиг. 1 са показани графиките на законите за 
скоростта на две тела. Кое тяло има по-голямо ус-
корение?

 а) тяло А
 б) тяло В
 в) ускоренията на двете тела са равни
 г) ускорението не зависи от графиката на скоростта

2. Тяло, което пада свободно достига земната повърх-
ност със скорост 40 m/s. От каква височина е падна-
ло тялото? (g = 10 m/s2)

 а) 40 m        б) 60 m        в) 80 m        г) 100 m

3. Тяло с маса 600 kg променя скоростта си съглас-
но с графиката под действие на неизвестна сила 
(фиг. 2). Големината на тази сила е:

 а) 1200 N        б) 1000 N       в) 600 N     г) 300 N

4. В кой случай началното положението на тялото от 
фиг. 3 е по-устойчиво?

 а) в случай 1
 б) в случай 2
 в) устойчивостта и в двата случая е еднаква
 г) за верен отговор са недостатъчни изходните данни

5. На фиг. 4 е показано състезание по скокове във вода. Кой състезател ще прите-
жава по-голяма кинетична енергия в момента на скачане?

 а) първият
 б) вторият
 в) двамата имат еднаква кинетична енергия 
 г) няма посочен верен отговор

6. Мощността на двигателя на вертолет е 300 KW. 
Масата на вертолета е 2 t. След колко време 
вертолетът ще се издигне на височина 600 m?  
(g = 10 m/s2) 

 а) 21 s           б) 33 s           в) 40 s          г) 52 s
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7. Тяло с опорна площ S е поставено върху твърда повърхност. Как ще се промени 
налягането, което упражнява тялото върху повърхността при постоянна сила F, 
ако площта S се увеличи 4 пъти.

 а) ще се увеличи 2 пъти;       б) ще се увеличи 4 пъти;
 в) ще се намали 2 пъти;         г) ще се намали 4 пъти. 

8. В кой случай тялото от фигурата ще потъва във водата?

 а) 1
 б) 2
 в) 3
 г) и в трите случая  

ще потъне

9. Вътрешната енергия на едно тяло се определя от:
 а) сумата от кинетичната и потенциалната енергия на градивните частици.
 б) извършената върху тялото работа от външни сили.
 в) механичната енергия на тялото.
 г) температурата на тялото.

10. С колко градуса ще се повиши температурата на алуминиево тяло с маса 20 g 
при получаване на 0,46 kJ количество топлина? (специфичният топлинен капа-
цитет на алуминия е 920 J/kg.°C)

 а) 2,5°С          б) 5°С          в) 25°С          г) 250°С

11. Спиртът кипи при температура 780°С. Специфичната топлина на изпарение на 
спирта е 857 kJ/kg. Това означава, че:

 а) за изпарението на 1 kg спирт при температура 780°С е необходимо 857 000 J 
топлина

 б) за изпарението на 1 kg спирт при всяка температура е необходимо 857 000 J 
топлина

 в) за изпарението на произволна маса спирт при температура 0°С е необходимо 
857 000 J топлина

 г) за изпарението на произволна маса спирт при температура 780°С е необхо-
димо 857 000 J топлина

12. Посочете верния отговор: Вътрешната енергия на едно тяло може да се измени   
чрез:

 а) конвекция и работа б) топлообмен и работа
 в) топлопроводност  г) излъчване и триене

13. Кои процеси са представени на p-V диаграмата?
 а) 1 – 2 изохорен, 2 – 3 изотермен, 3 – 4 изобарен
 б) 1 – 2 изотермен, 2 – 3 изохорен, 3 – 4 изобарен
 в) 1 – 2 изобарен, 2 – 3 изотермен, 3 – 4 изохорен
 г) 1 – 2 изохорен, 2 – 3 изобарен, 3 – 4 изотермен 

1 2 3
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G
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G
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14. Балон е напълнен с хелий под налягане 1 МРа при температура 300 К. Колко 
ще стане налягането на газа, ако балонът се нагрее до температура 330 К?

 а) 1,1 Ра б) 1,1 МРа      в) 3,1 Ра г) 3,1 МРа

15. КПД на топлинна машина е 20 %. Това означава, че:
 а) 20 % от енергията, отделена при пълното изгаряне на горивото, отива за из-

вършване на полезна работа
 б) 80 % от енергията, отделена при пълното изгаряне на горивото, отива за из-

вършване на полезна работа
 в) 20 % от енергията, отделена при пълното изгаряне на горивото, се преобра-

зува във вътрешна енергия на детайлите на двигателя
 г) 20 % от енергията, отделена при пълното изгаряне на горивото, се преобра-

зува във вътрешна енергия на горивото
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ИЗХОДЯЩ ТЕСТ
Вариант 2

1. На фиг. 1 са показани графиките на законите 
за скоростта на две тела. На кое от тях уско-
рението е по-малко?

 а) ускоренията на двете тела са равни
 б) тяло А
 в) тяло В
 г) няма посочен верен отговор  

2. Тяло пада свободно от височина 45 m. За кол-
ко секунди тялото ще достигне земната по-
върхност? (g = 10 m/s2)

 а) 9 s          б) 4,5 s          в) 3 s          г) 2 s

3. На фиг. 2 е представена зависимостта на ус-
корението  на тяло от големината на резул-
тантната сила, която му действа. Масата m на 
тялото е: 

 а) 4 kg       б) 4 N      в) 0,25 kg      г) 0,25 N

4. На фиг. 3 е показано тяло в три различни по-
ложения. В кои от тях тялото се намира в рав-
новесно състояние?

 
 a) 1 и 3     б) 2 и 3       
 в) 1 и 2      г) изходните данни са недостатъчни за верен отговор
  
5. На фиг. 4 е показано състезание от скокове 

във вода. Кой състезател  притежава по-малка 
потенциална енергия?

 а) двамата имат еднаква потенциална енергия 
 б) първият
 в) вторият
 г) няма посочен верен отговор

6. Каква работа ще се извърши при пренасянето на обемист кашон с маса 50 kg до 
5-ия етаж на жилищен блок? Разстоянието между етажите е 3,5 m. (g = 10 m/s2) 

 а) 8,75 KJ       б) 87,5 KJ       в) 70 KJ       г) 7 KJ

16

12

8

4

V1, m/s2

V2, m/s2

t, s0 1 432

A

B

Фиг. 1

8

6

4

2

a, m/s2

F, N0 10 403020

10

Фиг. 2

1 2
Фиг. 3

3

m = 40 kg

1

40 m

m = 60 kg

2

30 m

Фиг. 4
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7. Как ще се промени налягането, което упражнява тяло с опорна площ S, поста-
вено върху твърда повърхност, ако силата на натиск F се увеличи 4 пъти?

 а) Ще се увеличи 2 пъти.
 б) Ще се увеличи 4 пъти.
 в) Ще се намали 2 пъти.
 г) Ще се намали 4 пъти. 

8. В кой случай тялото от фигурата ще плава във водата?

   

 а) 1        б) 2        в) 3        г) и в трите случая ще потъне

9. Вътрешната енергия на едно тяло НЕ може да се променя, ако:
 а) тялото поглъща топлина
 б) тялото поглъща топлина и извършва работа
 в) тялото отдава топлина при топлообмен
 г) тялото се придвижва под действие на друго тяло

10. При охлаждане на медна пръчка с 25°С се отделя 19 kJ количество топли-
на. Колко е масата на пръчката? (специфичният топлинен капацитет на медта  
е 380 J/kg°C)

 а) 2 kg  б) 0,02 kg в) 0,5 kg г) 50 кg 

11. Стоманата се топи при температура 1500°С. Специфичната топлина на топене 
на стоманата е 84 kJ/kg. Това означава, че:

 а) за разтопяването на 1 kg маса стомана при температура 0°С е необходимо  
84 000 J топлина

 б) за разтопяването на 1 kg стомана при температура 100°С е необходимо  
84 000 J топлина

 в) за разтопяването на 1 kg стомана при температура 1500°С е необходимо  
84 000 J топлина

 г) за разтопяването на произволна маса стомана при температура 1500°С е  
необходимо 84 000 J топлина

12. Посочете верния отговор: Изразът ∆U = А + Q представлява:
 а) закон за запазване на енергията 
 б) първи принцип на термодинамиката
 в) работа, извършена от външни сили върху газ
 г) количество топлина при топлообмен

1 2 3

FA

G

FA

G

FA

G
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13. Кои процеси са представени на p-V диаграмата?
 
 а) 1 – 2 изохорен, 2 – 3 изобарен, 3 – 4 изотермен
 б) 1 – 2 изотермен, 2 – 3 изохорен, 3 – 4 изобарен
 в) 1 – 2 изотермен, 2 – 3 изобарен, 3 – 4 изохорен
 г) 1 – 2 изохорен, 2 – 3 изотермен, 3 – 4 изобарен 

14. Идеален газ с обем 3 dm3 и налягане 2.106 Ра се свива изотермно до обем  
0,5 dm3. Колко е налягането на газа след свиването му?

 а) 1,2 KРа        б) 12 KРа        в) 1,2 MРа        г) 12 МРа

15. Посочете верния отговор. КПД на идеална топлинна машина зависи от:
 а) агрегатното състояние на работното вещество
 б) химичния състав на работното вещество
 в) специфичния топлинен капацитет на работното вещество
 г) приетото и отдаденото количеството топлина от работното вещество

p

V0

1

2
3

4
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ТЕСТ „МЕХАНИКА“

1. Какъв вид движение извършва автомобилът от фигурата?
 

  0 s 1 s 2 s 3 s
 а) равномерно
 б) равнозакъснително
 в) равноускорително
 г) тялото е в покой

2. На фигурата е представен графично законът 
за скоростта на автобус. Определете:

 I.  Вида на движението
 II. Началната скорост;
 III. Скоростта в момента t = 40 s
 IV. Ускорението.

                I
а) равномерно;
б) равноускорително
    с начална скорост;
в) равноускорително
    без начална скорост;
г) равнозакъснително.

      II
а) 0 m/s
б) 10m/s
в) 20m/s
г) 40m/s

    III
а) 0 m/s
б) 10m/s
в) 20m/s
г) 40m/s

    IV
а) 0,5m/s2
б) 1m/s2
в) 2 m/s2
г) 4 m/s2

3. Действието на кой от принципите на Нютон е представен 
на картинката?

 а) Първи принцип  б) Втори принцип 
 в) Трети принцип  г) нито един от принципите

4. Каква сила трябва да действа на тяло с маса 6 kg, за да получи ускорение 2 m/s² ?
 а) 3 N          б) 8 N          в) 12 N          г) 6 N

5. Колко време трябва да работи електродвигател с мощност 250 W, за да се из-
върши 2000 J работа?

 а) 2 s          б)/ 4 s          в) 6 s          г) 8 s

 

 

10

V, m/s

t, s
0

4020

40

б) 1m/s2
в) 2 m/s2
г) 4 m/s2

3. Действието на кой от принципите на Нютон е представен 

Р

NN

6 kg F = ? N

2 m/s

Приложение 1. 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА РАБОТА С УЧЕНИЦИ СЪС СОП
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6. В кой от изобразените на фигурата 
случаи тялото има най-голяма потен-
циална енергия?

 а) първи случай      б) втори случай      в) трети случай      г) и в трите е еднаква

7. На фигурата са показани три случая на окачва-
не на чертожна линийка. В коя точка на окач-
ване линийката е в устойчиво равновесие?

 а) 1
 б) 2 
 в) 3
 г) в нито един от трите случая

8. Посочете верния отговор? Според закона на Паскал, налягането в течности и 
газове, създадено от външна сила се предава:

 а) различно в различните посоки
 б) еднакво във всички посоки 
 в) по посока на натиска
 г) по посока на силата на тежестта

9. На фигурата са показани четири тела потопе-
ни във вода. Върху кое тяло хид ростатичното 
налягане е най-голямо? 

 а) 1
 б) 2
 в) 3
 г) 4

10. При какво условие едно тяло потъва във вода?
 а) FA = G
 б) FA > G
 в) FA < G
 г) G = 0.
 

1

2

3

h1

h2

h3

11 2 3
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3
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ТЕСТ „ТОПЛИННИ ЯВЛЕНИЯ“

1. Какво представлява дифузията:
 а) явление, наблюдавано при газовете;
 б) взаимното проникване на молекулите на две течности;
 в) взаимното проникване на градивните частици на две тела;
 г) молекулите на едно вещество проникват между молекулите на друго вещество.

2. Кое е вярното твърдение? С повишаване на температурата  градивните частици:
 а) увеличават скоростта си
 б) не променят скоростта си
 в) намаляват скоростта  си
 г) спират да се движат

3. Кои величини характеризират състоянието на дадено количество газ:
 а) налягане, температура, маса;
 б) налягане, обем, плътност;
 в) обем, температура, налягане;
 г) обем, температура, скорост.

4. Две тела са в топлинно равновесие едно с друго, ако имат еднакви:     
 а) градивни частици        б) температура        в) маса        г) обем.

5. Какво количество топлина е необходимо за нагряване на 2 kg вода от 10°C  
до 40°C. (Специфичният топлинен капацитет на водата е 4200 J/kg°C).

 а) 2500 J         б) 252 kJ         в) 52 kJ         г) 120 000 J

6. Топлообменът между две тела с различни температури продължава докато:
 а) по-топлото тяло се охлади
 б) по-студеното тяло се нагрее
 в) се достигне равновесната температура
 г) безкрайно дълго време

7. На коя от графиките е изобразен изотермен процес?

 а) 1          б) 2          в) 3          г) 4 

p

T0

V

T0

p

V0

p

V0

1 432



69

8. Изпарението на течностите се извършва при:
 а) температура по-висока от 273 К
 б) температурата на кипене tк
 в) температурата на топене tт
 г)  всяка температура

9. Кой участък от графиката отговаря на процеса топене?

 а) AB        б) BC        в) CD        г) DE

10. Топлинното замърсяване на атмосферата не се причинява от:
 а) АЕЦ
 б) ТЕЦ 
 в) ВЕЦ
 г) всички централи причиняват топлинно замърсяване

t, °C

Q, J
0

A

B

C

D

E



70

ОТГОВОРИ НА ТЕСТОВЕТЕ

Ключ на верните отговори (входящ тест)

Въпрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Вариант 1 б г в в а б а б г б в в а б

Вариант 2 а в в г г в б а б а в г а б

Ключ на верните отговори (изходящ тест)

Въпрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Вариант 1 б в а б б в г в а в а б г б а

Вариант 2 б в а а б г б б г а в б в г г

Ключ на верните отговори (СОП тест 1. Механика)

Въпрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Отговор б
I – в
II – а
III – г
IV – б

в в г в а б г в

Ключ на верните отговори (СОП тест 2. Топлина)

Въпрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Отговор г а в б б в а г б в

Приложение 2. 



..........................................................................................   клас ........... № .......
(име, презиме, фамилия)

ПРОТОКОЛ № ......
(за лабораторно упражнение №....)

ТЕМА .................................................................................................................
Цел: .....................................................................................................................
Задача № .............................................................................................................
..............................................................................................................................

Уреди и материали: ............................................................................................ 
..............................................................................................................................

Опитна постановка:                                             Теоретична обосновка:

Извод: ................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

* Бланки на протоколите за всички лабораторни упражнения за включени като ресурси  
в електронния вариант на учебника.

Приложение 3. 
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