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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ 
ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
ЗА 7. КЛАС

Уважаеми учители,
Учебният комплект по химия и опазване на околната среда за 7. клас включва учебник, електро-

нен вариант на учебника, тетрадка за ученика и книга за учителя.

Учебник „Химия и опазване на околната среда“ за 7. клас
Учебникът е основен източник на информация по предмета. Той е структуриран в съответствие 

с последователността на темите за нови знания в учебната програма. Една от основните цели при 
неговото създаване е да осигури възможности за лесна и бърза ориентация при изучаване, препо-
даване и оценяване, и на ученици, и на учители.

Учебникът има ясна и логична външна и вътрешна структура. В него се открояват различни тек-
стови и извънтекстови компоненти. Красиво графично и цветово са решени и представени типовете 
уроци: за нови знания, за практическа дейност на учениците, за обобщение, за самоконтрол и само-
оценяване. Апаратът за ориентиране и текстът на уроците е съобразен с възрастовите характерис-
тики на седмокласниците. В отделните теми са включени всички нови понятия и компетентности 
като очаквани резултати от обучението, залегнали в учебната програма. Чрез учебното съдържа-
ние по отделните теми се постигат заложените в учебната програма знания, умения и отношения.

В уроците за нови знания учебното съдържание е изложено в ясна логическа последователност. 
Осигурен е баланс между текста и използвания илюстративен материал. Учебникът дава възможност 
съдържанието да се надгражда според преценката на учителя или на учениците. След всеки урок 
за нови знания в рубриката „Въпроси и задачи“ са разработени задачи с различна трудност, както 
по-лесни, така и такива, които стимулират самостоятелната и груповата изследователска работа на 
учениците. В много от тези уроци е дадена допълнителна информация за диференцирано преподаване 
и учене. Такива са рубриките „Научете повече“ и „Химията около нас“. Чрез рубриката „Най-ва-
жното“ се развиват уменията на учениците да систематизират и обобщават знанията си. В уроците 
за практическа дейност са създадени условия за разнообразни учебни занимания на учениците. 
Уроците за упражнения са подкрепени с алгоритми, схеми, таблици, модели за работа, подходящи 
за нивото на седмокласниците. В лабораторните уроци задачите са с ясни инструкции, те са лесни 
за изпълнение от учениците. Чрез зададените теми за проекти се създават условия за насърчаване и 
улесняване на търсене на информация от множество източници, за самостоятелно учене, критично 
мислене и творческа дейност. Включените в тематичните самопроверки тестови задачи развиват 
уменията на учениците за самооценка и самоконтрол, насочват към начините са отстраняване на 
пропуските. В приложенията на учебника са представени отговорите и скалите за оценяване на за-
дачите за самоподготовка, двете форми на периодичната таблица и международните предупредителни 
знаци. Речникът в края на учебника съдържа новите понятия, които присъстват в учебната програма. 
Той служи за лесна и бърза справка на основните понятия от учебното съдържание.

Електронен вариант на учебника
Той съдържа различни допълнителни продукти – мултимедийни презентации, галерии с изобра-

жения, интернет линкове, анимации, интерактивни задачи с разнообразен илюстративен матери-
ал – видеоклипове, снимки, схеми и таблици. Тези ресурси дават още една възможност на всеки 
учителя за избор на подходящи задачи за неговите ученици.
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Тетрадка за ученика по химия и опазване на околната среда за 7. клас 
Учебната тетрадка е допълнително учебно пособие, което предлага система от задачи към вся-

ка тема, разработена в учебника.
Задачите са разнообразни по цели, съдържание и структура, съобразени с нивото на развитие 

на учениците. Те са качествени и количествени, изпълнителски и изследователски, с различно 
ниво на трудност и занимателност, с отворен и със затворен отговор. С цел повишаване интереса 
на седмокласниците към химията и мотивацията им за учене по предмета са включени и редица 
занимателни задачи, игри и кръстословици. Чрез тях се създават богати възможности за участие 
на седмокласниците в индивидуални и групови умствени и практически дейности. Тези дейности 
могат да бъдат възложени по преценка на учителя или да се даде възможност учениците сами да 
направят своя избор.

Книга за учителя по химия и опазване на околната среда за 7. клас 
Книгата на учителя е в три части и цели да подпомогне всекидневната Ви работа. В първата част 

е направена характеристика на учебната документация на издателството по предмета. Във втора 
част са представени кратки методични бележки по съдържанието. За улесняване на работата в 
третата част е представено примерно годишното разпределение на учителя. В него са разгледани 
по срокове и седмици, основните тематични единици, според програмата и изискванията на МОН. 
Представени са компетентностите като очаквани резултати от учениците в края на обучението 
по съответната тема. Изведени са основните понятия, които ще формират учениците. Тъй като 
в новата учебна програма приоритетно място имат учениците, тук се акцентира на контекста и 
ученическите дейности, в резултат на които ще бъдат постигнати заложените цели. Предложени 
са и различни варианти за контрол и оценяване на учениците. Насоките за подходи и реализация 
на учебния процес не предопределят и не задължават учителя стриктно да спазва предложената 
технология на обучение. Те само го информират за възможностите за избор от негова страна. 
Приложението в книгата на учителя предоставя изпитни материали, които служат за установя-
ване на входното и изходното равнище на учениците, както и материали за изпитване в часовете, 
предвидени за контрол и оценка.
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ОБЩИ МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ 

Учебният предмет химия и опазване на околната среда е елемент от общообразователната под-
готовка по природни науки. Той изгражда онази част от знанията, уменията и компетентностите 
за природата, която е свързана с химичните елементи, свойствата и превръщането на веществата, 
тяхното разпространение и практическо приложение.

В седми клас за първи път се развиват основите на обучението по химия, заложени преди това в 
интегралния учебен предмет „Човек и природата“ в 5. и 6. клас. Това налага както включването на 
базисни знания и умения в един системен курс, така и създаването на условия за изграждане на ця-
лостен образ на науката в съзнанието на учениците. В този клас се поставят основите за по-задъл-
боченото навлизане в науката, предвидено като цел в гимназиалния етап на средното образование. 

Учебният материал в 7. клас е групиран в четири основни части, съгласно изискванията на 
учебната програма – „Химична символика“, „Метали. Натрий и съединенията му“, „Неметали. 
Хлор и съединенията му“ и „Периодичен закон и периодична таблица”. По своята същност общо-
задължителната подготовка в този клас представлява въведение в общата химия.

С уводния урок „Защо изучаваме химия“ се цели да се очертае приложението на химията и да 
се мотивират учениците за нейното изучаване. В урока „В химичната лаборатория“ са представе-
ни някои основни лабораторни съдове и прибори, както и правила за безопасна работа в химична 
лаборатория за свързване с наученото от 6. клас и за въвеждането на седмокласниците в експери-
менталния свят на химията. 

Чрез раздела „Химична символика“ се цели овладяване на химичните знаци, формули и уравнения 
като средство и метод за предаване и усвояване на химични знания, и за приложението им в практи-
ката. Това е сложен и продължителен процес, базиран на теоретични и оперативни знания и умения, 
често скучен. В резултат, активността на учениците спада, знанията им са повърхностни и нетрайни, а 
учебните резултати се понижават. Трудностите, които учениците срещат при усвояване на химичната 
символика имат съществен принос за понижаване на интереса им към предмета. За преодоляването 
на тези слабости в образователния процес по химия могат да се използват разнообразни методи, фор-
ми и средства, с които да се стимулира вниманието, активността и интереса на учениците.

При изучаването на урока „Химични знаци“ може да се използва исторически подход. Чрез 
подходящо онагледен разказ за означаване на химичните елементи през вековете, по-лесно се въз-
приема идеята за означаването на елементите с латински букви. За стимулиране на интелектуал-
ната активност на учениците e подходящ методът на асоциациите. Учениците създават асоциация 
при представяне на връзката: химичен знак – латинско наименование – произход на наименова-
нието на елемента, която води до по-трайното запомняне на химичните знаци и повишава интереса 
на учениците. Тук може да се използва периодичната таблица като справочно средство на ученика 
за самостоятелно откриване на химичните знаци и техните наименования. Важен акцент в урока е 
изясняването за какво служат и какво показват химичните знаци; за какво се използват коефици-
ентите; как се означават (простите) йони, в сравнение с атомите; как се записват и някои прости 
вещества. За затвърдяване на количествените и качествените характеристики на означенията се 
препоръчва кратка химическа диктовка.

Урокът състезание „Познаваме ли химичните знаци“ цели по-пълно овладяване на знанията и 
уменията, свързани с химичните знаци и създаване на положителна мотивация за работа на уче-
ниците чрез използване на химически кръстословици, анаграми и забавни въпроси. Той може да 
се проведе в индивидуална или групова форма.

Въвеждането на химичните формули като най-кратките означения на някои прости вещества 
и на химичните съединения става чрез съпоставяне с химичните знаци. Ако нивото на учениците 



8

позволява, могат да се разгледат видовете формули – молекулни (за вещества, изградени от мо-
лекули) и емпирични (за вещества, които не са изградени от молекули). Това трябва да става чрез 
онагледяване с модели на познати прости и сложни вещества с различен строеж. В молекулните 
формули учениците трябва ясно да разграничават понятията долен индекс (число, показващо от 
броя свързани атоми от всеки елемент в молекулата) и коефициент пред химичната формула (чис-
ло, показващо броя молекули, но и общия брой атоми в тях). Дават се първоначални представи за 
структурните формули на веществата с молекулен строеж. За затвърдяване на получените знания 
се решават разнообразни задачи.

Въвеждането на понятието валентност става на базата на конкретните примери и онагледява-
не с молекулни формули и пространствени топково – пръчкови модели. Така лесно се преминава 
към запис на структурните формули на веществата. Разглежда се възможността атомите на един 
химичен елемент да се свързват с точно определен брой атоми на друг елемент и се дефинира 
понятието валентност. Показва се как се изразява и означава тя. Подчертава се, че валентността 
на водорода е приета за единица. Демонстрира се начинът, по който се определя валентността на 
един елемент спрямо валентността на водорода. Дефинира се и се прилага правилото за количест-
вено определяне на валентността на един химичен елемент спрямо валентността на друг, в състава 
на бинерно съединение. В записаните структурни формули връзките между атомите в молекулите 
са означени с черти, наречени валентни. По техния брой също може да се определи валентността. 
Разглеждат се видовете валентност – постоянна и променлива, нисша и висша, чрез онагледяване 
с табло с валентността на конкретни елементи. За затвърдяване се разглеждат примери за опре-
деляне на валентност на един елемент по дадена молекулна или структурна формула на химично 
съединение. Предлага се на учениците сами да моделират вкъщи структурата на молекулите на 
различни вещества, според валентността на елементите в тях.

За определяне на валентността на химичен елемент по дадена химична формула, както и за 
съставяне на формула на бинерно съединение по дадена валентност на елементите, се използва 
съответната последователност от правила. Учениците постепенно се включват при разглеждането 
на конкретни примери, докато накрая не започнат да работят самостоятелно.

Разделът „Метали. Натрий и съединенията му“ е основа за изграждане на класификацията на ве-
ществата и за изучаването на периодичния закон. Чрез учебното съдържание за натрий и неговите 
съединения постепенно се изгражда алгоритъм за разглеждане на метал и неговите съединения. 
Разкрива се генетичната връзка метал → основен оксид → основа. Разкриването на областите на 
приложение на изучаваните вещества във връзка с техните свойства обосновава значението им за 
живота и дейността на човека. Трудностите при изучаването на алкалните елементи се свързват 
с относително голямата част на фактологичните знания и с изразяването на химичните реакции 
с химични уравнения. Затова е удачно използване на разнообразни нагледни средства и начини 
за схематично представяне на свойствата на изучаваните вещества, които да позволят извеждане 
на общите тенденции и систематизиране на знанията. Особено важно е посочването на връзката: 
състав → строеж → свойства → приложение на веществата → опазване на околната сре-
да и човешкото здраве. При въвеждане на повечето основни понятия се използва индуктивен 
подход. Полезно е обогатяване на учебното съдържание с любопитни факти за откриването и 
приложението на изучаваните вещества. Особено важно в раздела е използването на алгоритми за 
изучаването свойствата на метали, основни оксиди и основи. Учебното съдържание се онагледява 
с демонстрационни и лабораторни експерименти, пространствени модели, табла, таблици, схеми. 
Удачно е прилагането на интерактивни методи с включване на всички ученици в съответствие с 
техните интереси и способности. Темата за натрия се въвежда след актуализиране на знанията за 
простите вещества – метали и неметали, изучени в 6. клас (желязо, кислород и водород). Изяснява 
се, че изучаването на свойствата на простото вещество натрий ще даде отговор на въпроса метал 
или неметал е то. В урока се затвърждава последователността за изследване на вещества, въве-
дена от 6. клас. Според този алгоритъм първо се определя състоянието на веществото и неговите 
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физични свойства (цвят, блясък, мирис, вкус, разтворимост във вода, плътност, топлопроводност, 
електропроводност, температури на топене и на кипене), а след това и химичните му свойства 
(взаимодействие с прости вещества, взаимодействие с химични съединения). Физичните свойства 
се установяват чрез наблюдения на проби от натрий и демонстрация на електропроводимост. При 
липса на веществото се разглеждат фигурите от учебника. От таблицата с физичните константи се 
прави извод за физичните свойства, определящи натрия като метал. Освен общите за всички мета-
ли свойства, натрият има и специфични свойства – по-лек от водата, мек и пластичен. Специално 
внимание се обръща на техниката на безопасна работа с веществото натрий. При разглеждане на 
химичните свойства учениците се поставят в проблемна ситуация – на въздуха натрият потъмня-
ва, като губи металния си блясък. На взаимодействие с кое вещество от въздуха се дължи промя-
ната? Разсъжденията се подкрепят с опит. Химичната реакция се означава с химично уравнение. 
Записва се валентността на химичните елементи в оксида и се отбелязва, че натрият проявява 
първа постоянна валентност в химичните си съединения. Съобщава се и за взаимодействието на 
натрий с други неметали. Описва се реакцията с хлор, а учениците я означават с уравнение. Вза-
имодействието на натрий с вода се демонстрира, като вниманието се насочва към това, че реак-
цията протича при обикновена температура, но при извършването Ӝ се отделя топлина, отделя се 
газ, който при запалване гори и в разтвора остава получената натриева основа. Прави се извод, че 
натрият реагира енергично както с прости вещества, така и с вода. Химичното уравнение се запис-
ва от учителя, като се изяснява видът на реакцията. Аналогично се разглежда и взаимодействието 
с киселини. Учениците достигат до заключението, че натрият е активен метал, който енергично 
взаимодейства с прости и сложни вещества.

При изучаването на раздела „Неметали. Хлор и съединенията му“ постепенно се изгражда ал-
горитъм за елемент неметал. Аналогично на генетичната връзка при метали тук се откроява за-
висимостта: неметал → (киселинен оксид) → киселина. В този раздел се доразвиват знанията 
за класификацията на веществата и за връзките между отделните класове химични съединения. 
Така се поставя основата за изучаване на периодичен закон и периодична система на елементите. 
Специфичните особености на халогенните елементи, наред с някои сложни означения на техни 
химични съединения, затрудняват учениците. За характеризиране на средата на разтвори се въ-
вежда понятието водороден показател, като акцентът трябва да се постави върху връзката между 
наличието на характерните йони за кисела (рН < 7) или основна среда (рН > 7). В този раздел 
трябва да се обърне особено внимание на проблемите, свързани с опазване на околната среда 
и човешкото здраве. При изучаване на раздела се прилагат аналогични методически подходи на 
тези при изучаване на металите, но те се обогатяват. Това става чрез развиване на уменията на 
учениците за работа по модел и самостоятелно извеждане на общите тенденции и зависимости. В 
раздела се акцентира на съпоставяне на свойствата на отделните класове изучени съединения и 
разкриване на връзките между тях. Учениците правят преценка на полезните и вредни свойства на 
изучените вещества и правилното им използване в практиката, откроява се на ролята на всеки от 
нас за опазване на околната среда.

Периодичният закон и периодичната система на химичните елементи са основа на съвременна-
та химия. С изучаването им в 7. клас могат да бъдат постигнати както редица образователни, така 
и възпитателни цели. Трудностите в раздела най-вече са свързани с извеждането на периодичния 
закон. След изучаване на алкалната и халогенната групи е изяснено закономерното изменение на 
свойствата на сходните елементи в тях с увеличаване на атомната им маса. Тук става възможно 
да се постави проблема за разкриване на закономерност между свойствата и атомната маса на 
несходни химични елементи. За разкриване на тази закономерност се извежда естественият ред на 
химичните елементи по нарастване на атомната им маса. За целта могат да се използват различно 
оцветени (според свойствата на елементите) картончета със знаците и атомната маса на елементи-
те (подобни на картите на Менделеев). Чрез логически анализ се разкрива периодичността в изме-
нение на свойствата на елементите (като се изключат първите два елемента). Допълнителна обос-
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новка изисква твърдението, че законът на Менделеев се отнася и за съединенията на химичните 
елементи. Това налага включването на хидроксидите и оксокиселините на съответните елементи 
(или на техните оксиди), и сравняването на техните свойства в рамките на даден период. След кла-
сическата формулировка се поставя въпросът за съвременното определение на закона след като се 
акцентира на връзката: атомна маса – атомен номер – заряд на ядрото – брой протони.

Извеждането на структурата на периодичната таблица става на класическо атомно-молекулно 
ниво. При извеждането на понятието период се използва получената представа за ред от елемен-
ти, подредени по нарастване на атомния номер, започващ с алкален и завършващ с благороден 
елемент. Понятието група се изгражда върху разбирането за природна група от елементи, чийто 
свойства се изменят закономерно с нарастване на атомния номер на елемента. Разглеждат се ви-
довете периоди и групи при класическата и съвременната форма на таблицата. Необходимо е да се 
подчертае, че периодичната таблица не е завършена, тя непрекъснато се развива и усъвършенства, 
откриват се нови елементи. При разглеждане на изменението на свойствата на елементите и тех-
ните съединения учениците могат да бъдат включени в активна познавателна дейност – чертаене 
на графики, попълване на схеми, изграждане на предположения, сравнения, анализи, предсказване 
свойства на елементи и др. 

Важен акцент в 7. клас е експерименталната работа. Седмокласниците наблюдават и експери-
ментално проверят химичните свойства на някои вещества. Те развиват уменията си за наблюде-
ние, провеждане, анализиране и описване на резултатите от експерименти при спазване на пра-
вила за безопасна работа. Учениците решават и елементарни изчислителни задачи (относителна 
атомна и относителна молекулна маса). Към развитие на ключовите компетентности са насочени 
възможностите, предоставени на учениците за разчитане на таблици и схеми, за изследване и 
анализиране и организиране на информацията по различни начини. Седмокласниците могат да 
работят в екипи, да дискутират, оценяват рискове, решават проблеми, разработват и представят 
малки проекти, като работят по задачи с различни нива на трудност. При това те ще участват в 
самостоятелно търсене и придобиване на знания от подходящи източници, ще правят научно съ-
общение, ще оценяват информация и ще вземат решения по екологични проблеми; ще разчитат и 
съставят модели, схеми, таблици; ще изграждат умения за анализ, синтез, обобщение и сравнение. 
Накрая те ще проверяват знанията си и ще се самооценяват. 

Учебният комплект по химия и опазване на околната среда за 7. клас осигурява възможности за 
разнообразна учебна дейност на учениците и постигане на заложените цели от учебната програма.
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ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

Училище  Град 

 Утвърждавам: 

 Директор: 
  (име и фамилия)

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

през учебната /  година

Уроци за нови знания НЗ 24 часа

Уроци за упражнения и практически дейности 
(лабораторни упражнения, проекти, и др.)

У
(ЛУ, проекти)

ПД
19 часа

Уроци за обобщение и преговор П/О 5 часа
Уроци за контрол и оценка К 4 часа

Годишен хорариум: 54 часа
Срочен:  І срок – 36 часа
 ІІ срок – 18 часа

 Изготвил: 
  (име и фамилия)
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№ 
по 
ред

Срок

Тема 
на урочната 

единица

Вид 
урочна 

единица
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
М

ес
ец

С
ед

м
иц

а

(1) (2) (3) (4) (5)

I. ВЪВЕДЕНИЕ И НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР

1 IX 1 с. Защо изучаваме 
химия

Въведение Разбира необходимостта от познаване на веще-
ствата, техните свойства, употреба и физиологич-
но действие.

2 IX 2с 1. В химичната ла-
боратория

ЛУ Познава основни правила за работа в химичната 
лаборатория, основни лабораторни съдове и пре-
дупредителни знаци.

3 IX 2с 2. Вещества и гра-
дивни частици

ПО Актуализира знания от 6. клас по човекът и 
природата за атоми, молекули, йони, за прости и 
сложни вещества.

4 IX 3с 3. Свойства на ве-
ществата. Химич-
ни реакции

ПО Актуализира знания от 6. клас по човекът и 
природата за физични и химични свойства на ве-
ществата и за химичните реакции съединяване и 
разлагане.

5 X 3с *Входно равнище 
– тест

К Показва знания и умения, свързани с очаква-
ните резултати по учебен предмет по човекът и 
природата в 6. клас.

II. ХИМИЧНА СИМВОЛИКА

6 X 4 с. 4. Химични знаци НЗ Записва с химични знаци елементите кислород, 
водород, въглерод, азот, сяра, натрий, калий, же-
лязо, калций, магнезий, алуминий, мед, цинк, сре-
бро, флуор, хлор, бром, йод.
Разбира какво показват химичните знаци. 

7 X 4 с. 5. Познаваме ли 
химичните знаци

ПД
У

Познава наименованията на химичните елементи 
кислород, водород, въглерод, азот, сяра, натрий, 
калий, желязо, калций, магнезий, алуминий, мед, 
цинк, сребро, флуор, хлор, бром, йод.
Записва знаците на химичните елементи по тех-
ните наименования.
Означава един и повече свободни атоми на посо-
чените елементи.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности на ученика 
за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване 
по теми и/или раздели Заб.

(6) (7) (8) (9)

– участва в дискусия
– привежда примери от личния си опит
– работи с учебника 

– работи с учебник и учебна тетрадка
– спазва инструкции
– участва в беседа

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

– участва в беседа
– актуализира ключови понятия
– привежда примери, обсъжда 
– използва схеми и модели

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

– участва в беседа
– актуализира ключови понятия
– привежда примери, обсъжда 
– използва схеми и модели

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

– решава тестови задачи Писмено диагностично оценяване 
– тест за установяване на входно-
то равнище

химичен знак
коефициент 
пред хими-
чен знак

– извлича информация от модели и означе-
ния на химични знаци
– разбира и разграничава химични знаци на 
атоми и йони

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

– разпознава химичните знаци на посочени-
те елементи
– работи с учебник и учебна тетрадка
– работи с таблици
– работи в екип, споделя резултати

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час
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№ 
по 
ред

Срок

Тема 
на урочната 

единица

Вид 
урочна 

единица
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
М

ес
ец

С
ед

м
иц

а

(1) (2) (3) (4) (5)

8 X 5 с. 6. Химични фор-
мули

НЗ Записва с химични формули простите вещества 
водород, кислород, озон, азот, флуор, хлор, бром, 
йод.
Разбира какво показват индексът в химична фор-
мула и коефициентът пред химична формула.
Разграничава прости вещества и химични съ-
единения по химични формули и модели.
*Сравнява молекулна и емпирична формула.

9 X 5 с. 7. Валентност НЗ Разбира смисъла на понятието валентност.
Съставя химични формули на вещества по модел 
и по дадена валентност на елементите. 

10 X 6 с. 8. Съставяне на 
химични формули

НЗ Записва с химични формули прости вещества и 
бинарни съединения.
Прилага правила за съставяне на химични фор-
мули на съединения.
Съставя химични формули на вещества по модел 
и по дадена валентност. 

11 X 6 с. 9. Определяне на 
валентност и съ-
ставяне на химич-
ни формули

У Записва с химични формули прости вещества и 
бинарни съединения.
Прилага правила за съставяне на химични фор-
мули на съединения.

12 X 7 с. 10. Наименования 
на веществата

НЗ Прилага правила за съставяне на наименования 
на съединения, означени с модел или химична 
формула.
Съставя химични формули на вещества по на-
именованията им.

13 XI 7 с. 11. Съставяне на 
наименования на 
веществата 

У Прилага правила за съставяне на наименования 
на съединения, означени с модел или химична 
формула.
Съставя химични формули на вещества по на-
именованията им.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности на ученика 
за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване 
по теми и/или раздели Заб.

(6) (7) (8) (9)

химична 
формула
молекулна 
формула
емпирична 
формула
индекс в 
химична 
формула

– участва в беседа
– разграничава формули на прости вещества 
и химични съединения
– разпознава модели на прости вещества и 
химични съединения 

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

валентност – участва в беседа
– извлича информация от модели, схеми и 
таблици
– развива умения за решаване на задачи 
– обобщава и систематизира резултати

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

– участва в беседа
– извлича информация от модели, схеми и 
таблици
– развива умения за решаване на задачи 
– обобщава и систематизира резултати

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

– разпознава видовете химични формули
– развива умения за съставяне на формули 
по дадена валентност на елементите
– развива умения за определяне на валент-
ност по дадена формула
– работи с модели и таблици

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

– усвоява правила за съставяне наименова-
ния на веществата
– развива умения за съставяне на формули 
по наименование на веществата
– използва и съставя модели на молекули

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

– назовава прости вещества и химични съ-
единения, съставени от два елемента
– развива умения за съставяне на формули 
по наименование на веществата
– развива умения за съставяне на наимено-
вание на веществата по дадени формули

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час
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№ 
по 
ред

Срок

Тема 
на урочната 

единица

Вид 
урочна 

единица
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
М

ес
ец

С
ед

м
иц

а

(1) (2) (3) (4) (5)

14 XI 8 с. 12. Маса на гра-
дивните частици

НЗ Дефинира величините относителна атомна маса 
и относителна молекулна маса.
Определя относителната атомна маса на елемент 
от периодичната таблица.
Изчислява относителната молекулна маса по 
модел, описание на състава на веществото или по 
дадена химична формула.

15 XI 8 с. 13. Изчисляване 
на масата на гра-
дивните частици

У Решава задачи, като използва величините маса, 
относителна молекулна маса и масова част.

16 XI 9 с. 14. Химични урав-
нения

НЗ Изразява с химични уравнения химични проце-
си, представени с модел, описание или схема.

17 XI 9 с. 15. Съставяне и 
изравняване на хи-
мични уравнения

У Съставя и изравнява химични уравнения, пред-
ставени с модел, описание или схема.

18 XI 10 с. 16. Химична сим-
волика и валент-
ност

ПО Познава и осмисля основни понятия, процеси и 
закономерности.
Съставя химични формули и наименования на 
прости вещества и химични съединения.
Изразява с химични уравнения химични процеси.

19 XI 10 с. * Химична симво-
лика. Тематична 
самопроверка

К Показва знания и умения, свързани с очакваните 
резултати от раздел „Химична символика“.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности на ученика 
за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване 
по теми и/или раздели Заб.

(6) (7) (8) (9)

относителна 
атомна маса
относителна 
молекулна 
маса
масова част
на елемент в 
съединение

– развива умения за решаване на задачи
– снема информация от таблици, диаграми и 
модели
– използва алгоритми при решаване на задачи 
– споделя резултати

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

– развива умения за решаване на задачи
– снема информация от таблици, диаграми и 
модели
– използва алгоритми при решаване на зада-
чи 
– споделя резултати

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

химично 
уравнение

– развива умения за следване на правила при 
записване и изравняване на химични уравне-
ния
– използва математически действия за израв-
няване на химични уравнения

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

– следва правила при съставяне и изравнява-
не на химични уравнения
– оценява верността на химично уравнение
– споделя резултати

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

– систематизира и обобщава знанията си за 
химична символика и валентност
– анализира данни от таблици в учебника и 
отговоря на въпроси
– участва в беседа 
– работи със схеми и модели от учебника и 
учебната тетрадка
– прилага знанията си за химични знаци, 
формули, уравнения
– използва и работи с електронни ресурси

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

– решава задачи Писмено оценяване – тест върху 
изучения раздел
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№ 
по 
ред

Срок

Тема 
на урочната 

единица

Вид 
урочна 

единица
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
М

ес
ец

С
ед

м
иц

а

(1) (2) (3) (4) (5)

III. МЕТАЛИ. НАТРИЙ И СЪЕДИНЕНИЯТА МУ

20 XI 11 с. 17. Натрий НЗ Описва състояние, физични (цвят, блясък, 
топлопроводност, електропроводност) и харак-
терни химични свойства на натрия.
Изразява с химични уравнения взаимодействие-
то на натрия с кислород, с неметали, с вода и със 
солна киселина.
Определя взаимодействието на натрий с вода и 
със солна киселина като химично заместване.

21 XII 11 с. 18. Натриева ос-
нова

НЗ Описва строежа и характерни физични свойства 
на натриевия хидроксид.
Изразява с химични уравнения дисоциацията на 
натриев хидроксид във воден разтвор и взаимо-
действието му с въглероден диоксид и със солна 
киселина.
Разпознава международния предупредителен 
знак за вещества с разяждащо действие.
Описва особеностите на процеса неутрализация 
и определя солите като продукти на този процес.

22 XII 12 с. 19. Натрий и съ-
единения на на-
трия

У Извлича и представя информация от различ-
ни източници (текстове, изображения, таблици) 
за свойства, приложение и значение на натрия и 
негови съединения и за въздействието им върху 
човека и околната среда.

23 XII 12 с. 20. Масова част на 
вещество в смес

НЗ Решава задачи, като използва величините маса, 
относителна молекулна маса и масова част.

24 XII 13 с. 21. Изследване на 
свойства на натри-
ева основа

ЛУ Описва наблюдения, резултати и изводи от про-
веден химичен експеримент за изследване на 
свойства на натриевата основа в протокол по об-
разец.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности на ученика 
за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване 
по теми и/или раздели Заб.

(6) (7) (8) (9)

химично 
заместване 
метал
основен 
оксид

– наблюдава демонстрация на свойства на 
натрий
– извлича информация от опитите, от модели 
и схеми
– записва с уравнения химични реакции

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

основа
основен 
хидроксид
дисоциация 
във воден 
разтвор
неутрали-
зция
сол

– наблюдава демонстрация на свойства на 
натриев хидроксид
– извлича информация от опитите, от модели 
и схеми
– записва с уравнения химични реакции

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

– участва в беседа
– актуализира ключови понятия
– привежда примери, обсъжда 
– използва схеми и модели

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

масова част 
на вещество 
в смес

– извлича информация от текст, схеми и ди-
аграми 
– развива умения за решаване на задачи
– използва алгоритми при решаване на задачи 
– споделя резултати

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

– участва в планирането на изследването
– следва последователност от действия
– прави наблюдения и опити 
– анализира характеристиките на явленията
– подрежда и записва получените резултати 
в протокол
– прави изводи
– работи в екип и споделя резултати и изводи

Оценяване на експериментална 
работа и практически умения
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№ 
по 
ред

Срок

Тема 
на урочната 

единица

Вид 
урочна 

единица
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
М

ес
ец

С
ед

м
иц

а

(1) (2) (3) (4) (5)

25 XII 13 с. 22. Алкална група. 
Прости вещества

НЗ Сравнява физични свойства на алкалните метали 
по таблични данни.
Описва общи химични свойства на алкалните ме-
тали със схема или текст.

26 XII 14 с. 23. Алкална група. 
Химични съедине-
ния

НЗ Определя оксидите и хидроксидите на алкалните 
елементи като основни във връзка с техни общи 
свойства.
Свързва свойствата на веществата със значение-
то им за човека.

27 I 15 с. 24. Значение и 
приложение на ал-
калните елементи 
и съединенията им

НЗ Описва значението на натрия, калия и на техни 
съединения за организмите.
Обяснява практическото приложение на метали-
те с техни физични и химични свойства.
Разпознава химичните формули на вещества, из-
ползвани в бита и практиката – негасена и гасена 
вар, гипс, варовик.
Представя примери за значението и приложе-
нието на металите и на техни съединения в бита и 
практиката във връзка със свойствата им.

28 I 16 с. 25. Натрият и ка-
лият на нашата 
трапеза

ПД
С

Описва значението на натрия, калия и на техни 
съединения за организмите.
Извлича и представя информация от различ-
ни източници (текстове, изображения, таблици), 
включително чрез използване на информацион-
но-комуникационните технологии, за свойства, 
приложение и значение на алкалните метали и 
техни съединения и за въздействието им върху 
човека и околната среда.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности на ученика 
за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване 
по теми и/или раздели Заб.

(6) (7) (8) (9)

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

– изразява мнение, обсъжда и дискутира 
употребата на посочените съединения
– обосновава отговорите си и прави изводи
– усъвършенства уменията си за диалогично 
общуване 
– подготвя се самостоятелно или работи в 
екип, изготвяйки постер или презентация за 
опасните
– представя проекта си, усвоявайки умения 
за публична изява

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

– търси и представя информация за значе-
нието и приложението на алкалните елемен-
ти и съединенията им от различни източници
– подготвя се самостоятелно или работи в 
екип, изготвяйки постер или презентация за 
приложение на алкалните метали
– усъвършенства уменията си за диалогично 
общуване 
– участва в беседа и описва наблюдения от 
жизнения си опит
– представя проекта си, усвоявайки умения 
за публична изява
– прави самооценка на начина си на хранене

Текущо оценяване – устно или 
писмено /индивидуално или гру-
пово/ изпитване
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№ 
по 
ред

Срок

Тема 
на урочната 

единица

Вид 
урочна 

единица
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
М

ес
ец

С
ед

м
иц

а

(1) (2) (3) (4) (5)

29 I 16 с. 26. Алкални мета-
ли и техни съеди-
нения

У Представя чрез текст и схема общи химични 
свойства на металите, основните оксиди и хидро-
ксиди.
Дава примери за приложението на сода каустик, 
готварска сол, сода за хляб.
Извлича и представя информация от различ-
ни източници (текстове, изображения, таблици), 
включително чрез използване на информацион-
но-комуникационните технологии, за свойства, 
приложение и значение на алкалните метали и 
техните съединения.

30 I 17 с. * Задачи върху ал-
кална група

К Демонстрира знания и умения, свързани с изу-
чения раздел.

IV. НЕМЕТАЛИ. ХЛОР И СЪЕДИНЕНИЯТА МУ

31 I 17 с. 27. Хлор НЗ Описва характерни физични и химични свойства 
на хлора (състояние, цвят, мирис, разтворимост 
във вода, взаимодействие с водород, с метали, с 
вода и избелващо действие).
Разпознава международните предупредителни 
знаци за вещества с дразнещо и отровно действие.
Изразява с химични уравнения взаимодействия-
та на хлор с водород и с метали.
Описва физиологичното действие на хлора и 
приложението му.

32 I 18 с. 28. Хлороводород НЗ Описва свойства и физиологичното действие на 
хлороводорода. 
Описва солната киселина като воден разтвор на 
хлороводород.

33 II 19 с. 29. Солна кисели-
на

НЗ Описва характерни химични свойства на солната 
киселина – дисоциация, промяна на цвета на уни-
версален индикатор и на лакмус, взаимодействия 
с метали (цинк, магнезий), меден оксид и натри-
ева основа.
Изразява с химични уравнения взаимодействие-
то на солна киселина с цинк, с магнезий, с меден 
оксид и с натриева основа.
Описва физиологичното действие на солна кисе-
лина.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности на ученика 
за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване 
по теми и/или раздели Заб.

(6) (7) (8) (9)

– участва в дискусия
– сравнява активността на металите от ал-
калната група и техните съединения
– обобщава и систематизира основните 
факти, изучавани в раздела

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

Писмено оценяване – тест върху 
изучения раздел

неметал – сравнява и разграничава характерните фи-
зични и химични свойства на хлор с тези на 
металите
– извлича информация от текст, схеми и ди-
аграми

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

– работи с текст, графики и изображения от 
учебника и учебната тетрадка
– отговаря на въпроси
– записва с химични уравнения получаване 
на хлороводород и дисоциация на хлорово-
дород

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

киселина
качествена 
реакция

– наблюдава демонстрация на свойства на 
солната киселина
– извлича информация от опитите, модели и 
схеми
– записва с уравнения химични реакции 
– сравнява и разграничава характерните хи-
мични свойства на солната киселина от тези 
на други вещества

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час
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№ 
по 
ред

Срок

Тема 
на урочната 

единица

Вид 
урочна 

единица
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
М

ес
ец

С
ед

м
иц

а

(1) (2) (3) (4) (5)

34 II 19 с. 30. Хлор и съеди-
нения на хлора

У Извлича и представя информация от различни 
източници (текстове, изображения, таблици) за 
свойства, приложение и значение на хлора и него-
ви съединения и за въздействието им върху чове-
ка и околната среда.

35 II 20 с. 31. Изследване 
на свойствата на 
солна киселина и 
откриване на хло-
риди

ЛУ Извършва химичен експеримент по зададен план 
за изследване на свойства на солна киселина и от-
криване на хлориди, като спазва
правила за безопасна работа и описва резултати-
те в протокол по образец.
Използва данни от проведен химичен експери-
мент за изследване на свойства на разредена сяр-
на киселина (взаимодействие с цинк, с меден ок-
сид, с натрива основа).

36 II 20 с. 32. Халогенна гру-
па. Прости веще-
ства

НЗ Сравнява физични свойства на неметалите флу-
ор, хлор, бром и йод по таблични данни. 
Описва общи химични свойства на неметалите от 
халогенната група със схема или текст.

37 II 21 с. 33. Халогенна гру-
па. Химични съ-
единения

НЗ Представя със схема или текст общи химични 
свойства на халогеноводородните киселини.
Свързва свойствата на веществата със значение-
то им за човека.

38 II 21 с. 34. Значение и 
приложение на ха-
логенните елемен-
ти и съединенията 
им

НЗ Представя примери за практическото приложе-
ние и значение на неметали и техни съединения.
Извлича и оценява информация, представена 
чрез текст, таблици, графики и диаграми, за свой-
ства и приложение на неметали и техни съедине-
ния и за въздействието им върху околната среда и 
здравето на човека.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности на ученика 
за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване 
по теми и/или раздели Заб.

(6) (7) (8) (9)

– извлича информация от опити, модели и 
схеми
– записва с уравнения химични реакции

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

– участва в планирането на изследването
– следва последователност от действия
– прави наблюдения и опити 
– анализира характеристиките на явленията
– подрежда и записва получените резултати 
в протокол
– прави изводи
– работи в екип и споделя резултати и изводи

Оценяване на експериментална 
работа и практически умения

– участва в беседа 
– използва таблици, модели, снимки на изу-
чавани обекти и процеси 
– работи с учебника самостоятелно и в екип 
– решава задачи и отговаря на въпроси
– обосновава отговорите си
– прави изводи

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

– участва в беседа 
– извлича информация от таблици, модели, 
изображения
– работи с учебника и учебната тетрадка
– решава задачи и отговаря на въпроси
– обосновава отговорите си
– прави изводи

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

– участва в беседа и описва различни наблю-
дения от жизнения си опит 
– използва модели, макети, снимки на изуча-
вани обекти и процеси 
– работи с учебника самостоятелно и в екип 
– решава задачи и отговаря на въпроси 
– обосновава отговорите си
– прави изводи

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час
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№ 
по 
ред

Срок

Тема 
на урочната 

единица

Вид 
урочна 

единица
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
М

ес
ец

С
ед

м
иц

а

(1) (2) (3) (4) (5)

39 II 22 с. 35. Хлорът – прия-
тел и враг

ПД
С

Описва значението на хлора за организмите.
Извлича и представя информация от различ-
ни източници (текстове, изображения, таблици), 
включително чрез използване на информацион-
но-комуникационните технологии, за свойства, 
приложение и значение на хлора за въздействието 
му върху човека и околната среда.

40 II 22 с. 36. Халогенни еле-
менти и техни съ-
единения

У Представя чрез текст или схема общи химични 
свойства на неметалите – взаимодействие с водо-
род, с кислород и с метали.
Представя чрез текст или схема общи химични 
свойства на халогеноводородните киселини – вза-
имодействие с вода, с основни оксиди и с основи.
Свързва свойствата на веществата със значение-
то им за човека.

41 III 23 с. 37. Сравнително 
разглеждане на ал-
калната и халоген-
ната група

НЗ Сравнява свойствата на простите вещества на ал-
калните и халогенните елементи по дадена схема.
Класифицира простите вещества и техни съ-
единения като метали и неметали, оксиди, основи, 
киселини и соли по състав и свойства.

42 III 24 с. 38. Изследване на 
химични процеси 
с участието на ки-
селини и основи

ЛУ Разпознава натриева основа и солна киселина по 
свойства и по експериментални данни.

43 III 25 с. 39. Киселини и ос-
нови. Водороден 
показател рН

НЗ Дефинира величината водороден показател на 
емпирично ниво.
Разграничава киселини и основи по техни свой-
ства и по състав.
Оценява значението на рН на разтвори на кисе-
лини и основи.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности на ученика 
за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване 
по теми и/или раздели Заб.

(6) (7) (8) (9)

– работи с учебника
– участва в дискусия
– изказва и аргументира мнение
– търси и представя информация за значе-
нието и физиологичното действие на хлора

Текущо оценяване – устно или 
писмено /индивидуално или гру-
пово/ изпитване.
Оценяване на проекти

– работи с учебника
– участва в дискусия
– изказва и аргументира мнение
– работи със схеми и модели от учебника и 
учебната тетрадка
– прилага знанията си при решаване на за-
дачи
– споделя резултати

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

– систематизира и обобщава знанията си за 
алкална и халогенна група
– анализира данни от таблици в учебника и 
отговоря на въпроси
– участва в беседа 
– работи със схеми и модели от учебника и 
учебната тетрадка
– прилага знанията си при решаване на за-
дачи

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

– участва в планирането на изследването
– следва последователност от действия
– прави наблюдения и опити 
– анализира характеристиките на явленията
– подрежда и записва получените резултати 
в протокол
– прави изводи
– работи в екип и споделя резултати и изводи

Оценяване на експериментална 
работа и практически умения

рН 
кисела среда
неутрална 
среда
основна 
среда
индикатор

– участва в дискусия
– оценява значението на рН на разтвори 
– извлича информация от таблични данни и 
прави изводи
– търси и представя информация за кисели-
ните и основите в почвата, човешкото тяло, 
домакинството и техниката

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час
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№ 
по 
ред

Срок

Тема 
на урочната 

единица

Вид 
урочна 

единица
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
М

ес
ец

С
ед

м
иц

а

(1) (2) (3) (4) (5)

44 III 26 с. 40. Задачи върху 
разтвори

У Оценява значението на рН на разтвори.
Разграничава видовете разтвори според техния 
водороден показател.

45 IV 27 с. 41. Изследване на 
рН на разтвори на 
вещества, познати 
от практиката

ЛУ Определя експериментално pH на разтвори на 
вещества, познати от практиката

46 IV 28 с. 42. Алкални мета-
ли, неметали от ха-
логенната група и 
техни съединения

ПО Определя изучените прости вещества и техни съ-
единения като метали и неметали, оксиди, основи, 
киселини и соли по състав и свойства.
Сравнява изучените вещества по състав, физич-
ни и химични свойства, употреба и физиологично 
действие.

47 IV 29 с. *Метали, немета-
ли и техни съеди-
нения

К Демонстрира знания и умения при решаване на 
задачи, свързани със състав, свойства, употреба 
и физиологично действие на метали, неметали и 
техни съединения.

V. ПЕРИОДИЧЕН ЗАКОН И ПЕРИОДИЧНА ТАБЛИЦА

48 IV 30 с. 43. Периодичен 
закон

НЗ Проучва и представя различни опити за групи-
ране и класифициране на химичните
елементи.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности на ученика 
за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване 
по теми и/или раздели Заб.

(6) (7) (8) (9)

– участва в беседа и описва различни наблю-
дения от жизнения си опит
– снема информация от таблици и графики
– работи самостоятелно с учебника

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

– участва в планирането на изследването
– следва последователност от действия
– прави наблюдения и опити 
– анализира характеристиките на явленията
– подрежда и записва получените резултати 
в протокол
– прави изводи
– работи в екип и споделя резултати и изводи

Оценяване на експериментална 
работа и практически умения

– систематизира и обобщава знанията си за 
алкални метали, неметали от халогенна гру-
па и съединенията им
– групира изучените вещества по състав, фи-
зични и химични свойства, употреба и физи-
ологично действие
– участва в беседа 
– анализира данни от таблица в учебника и 
отговаря на въпроси
– работи с учебника и учебната тетрадка 

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

– решава задачи Писмено оценяване – тест върху 
изучения раздел

периодичен 
закон

– участва в беседа и
– описва наблюдения 
– използва модели, макети, снимки 
– работи с учебника и учебната тетрадка са-
мостоятелно и в екип 
– отговаря обосновано на въпроси 
– прави изводи

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час
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№ 
по 
ред

Срок

Тема 
на урочната 

единица

Вид 
урочна 

единица
Компетентности като очаквани резултати 

от обучението
М

ес
ец

С
ед

м
иц

а

(1) (2) (3) (4) (5)

49 V 31 с. 44. Периодична 
таблица

НЗ Описва принципите на подреждане на елементи-
те в периодичната таблица.
Описва структурата на периодичната система.
Определя мястото на химичните елементи в ПТ и 
ги свързва със свойствата на техните прости ве-
щества и химични съединения.

50 V 32 с. 45. Структура на 
периодичната таб-
лица

У Определя валентността на елементите от първи-
те три периода на периодичната система (табли-
ца) по отношение на кислорода и водорода.

51 V 33 с. 46. Закономернос-
ти в периодичната 
таблица

НЗ Предвижда свойства на метали и неметали и на 
техни химични съединения по мястото им в пери-
одичната система (таблица).

52 V 34 с. 47. Закономернос-
ти в периодичната 
таблица

У Прогнозира свойства на простите вещества и на 
съединенията на химични елементи по мястото им 
в периодичната таблица.

ГОДИШЕН ПРЕГОВОР

53 VI 35 с. 48. Строеж и свой-
ства на веществата

ПО Използва основни знания и демонстрира уме-
ния, свързани с очакваните резултати от учебно-
то съдържание по химия и опазване на околната 
среда в 7. клас.

54 VI 36 с. *Задачи за са-
моподготовка за 
тест изходно рав-
нище 

К Демонстрира знания и умения при решаване на 
задачи, свързани със състав, свойства, употреба 
и физиологично действие на метали, неметали и 
техни съединения.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности на ученика 
за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване 
по теми и/или раздели Заб.

(6) (7) (8) (9)

периодична
система (таб-
лица)
атомен но-
мер
период 
група

– работи с късопериодна и дългопериодна 
форма на периодичната таблица
– описва кратко структурата на таблицата
– участва в дискусия
– определя вид на елемента според мястото 
му в периодичната таблица

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

– работи със схеми и модели от учебника и 
учебната тетрадка
– участва в дискусия
– изказва и аргументира мнение
– прилага знанията си при определяне на 
валентност на елементи от първите три пе-
риода на ПТ
– чертае графики
– споделя резултати

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

– работи с учебника
– участва в дискусия
– изказва и аргументира мнение
– работи със схеми и модели от учебника и 
учебната тетрадка
– споделя резултати

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

– работи с учебника
– участва в дискусия
– изказва и аргументира мнение
– работи със схеми и модели от учебника и 
учебната тетрадка
– споделя резултати

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

– актуализира ключови понятия
– привежда примери
– обсъжда
– използва схеми и модели
– решава задачи

Устна проверка. Оценка на учас-
тието и дейностите в учебния час

– решава задачи Писмено диагностично оценяване 
– тест за установяване на изход-
ното равнище
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСТ ЗА ВХОДНО РАВНИЩЕ

ВАРИАНТ 1

Име  клас

1. Кое твърдение НЕ се отнася за молекулите?
а) Градивни частици на веществата са.
б) Изградени са от еднакви или различни атоми.
в) Имат електричен заряд.
г) Могат да съществуват самостоятелно.

2. Йон съдържа 20p+ и 18е–. Той може да се получи от атом с:
а) 19p+ и 19е– б) 18p+ и 18е– в) 17p+ и 17е– г) 20p+ и 20е–

3. Видът на един химичен елемент се определя от:
а) масата на атомите му
б) размерите на атомите му
в) броя на протоните в ядрата на атомите му
г) броя на атомите му

4. На кой ред са записани само прости вещества?
а) въглероден диоксид, йод и вода
б) желязо, сяра и кислород
в) азот, въглероден оксид, син камък
г) въглероден диоксид, вода и натриев хлорид

5. На кой ред е посочен съставът на молекула на просто вещество?
а) 1 атом сяра и 2 атома водород
б) 1 атом водород и 1 атом хлор
в) 2 атома кислород
г) 2 атома водород и 1 атом кислород

6. Кое от посочените явления НЕ е физично?
а) горене на спирт
б) втечняване на азот
в) привличане на желязо от магнит
г) разтваряне на захар
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7. Кое от дадените свойства на водорода е химично?
а) безцветен газ е
б) по-лек е от въздуха
в) малко разтворим е във вода
г) взаимодейства с кислорода

8. Коя схема изразява невъзможна химична реакция?
а) желязо + кислород → железен оксид
б) сяра + кислород → серен диоксид
в) мед + кислород → железен оксид
г) желязо + сяра → железен сулфид

9. Кое от изброените НЕ е условие за протичане на химична реакция?
а) образуването на утайка
б) загряването на изходните вещества
в) природата на изходните вещества
г) контактът между изходните вещества

10. Колко грама водород са реагирали с 16 g кислород, ако са се получили 18 g вода?
а) 2 g б) 34 g  в) 4 g г) 1 g

11. За доказване на кой газ се използва тлееща тресчица?
а) водород  б) азот
в) кислород  г) въглероден диоксид

12. Въглероден диоксид може да се образува при:
а) горене  б) разтваряне
в) ръждясване  г) филтруване

13. Означете със схема взаимодействие на водород с меден оксид до мед и вода. Опреде-
лете кои са изходните вещества и кои са продуктите. Означете съкратено кои от тях са 
прости и кои са сложни вещества (химични съединения).

14. Изразете получаването на въглероден диоксид и калциев оксид от калциев карбонат 
със схема. Определете вида на химичната реакция.
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ТЕСТ ЗА ВХОДНО РАВНИЩЕ

ВАРИАНТ 2

Име  клас

1. Кое от твърденията НЕ се отнася за йоните?
а) Те са градивни частици на веществата.
б) Имат равен брой протони и електрони.
в) Имат електричен заряд.
г) Получават се от атомите чрез отдаване или приемане на електрони.

2. Йон съдържа 17p+ и 18е–. Той може да се получи от атом с:
а) 19p+ и 19е– б) 18p+ и 18е– в) 17p+ и 17е– г) 20p+ и 20е–

3. Видът на химичния елемент се определя от:
а) масата на атомите му
б) размерите на атомите му
в) броя на атомите му
г) броя на протоните в ядрата на атомите му

4. На кой ред са записани САМО сложни вещества (химични съединения)?
а) въглероден диоксид, йод и вода
б) желязо, сяра и кислород
в) азот, въглероден оксид, син камък
г) въглероден диоксид, вода и натриев хлорид

5. На кой ред е посочен съставът на молекула на просто вещество?
а) 1 атом сяра и 2 атома водород
б) 1 атом водород и 1 атом хлор
в) 2 атома водород и 1 атом кислород
г) 3 атома кислород

6. Кое от посочените явления НЕ е физично?
а) овъгляване на захар
б) втечняване на азот
в) привличане на желязо от магнит
г) разтваряне на захар във вода

7. Кое от дадените свойства на кислорода е химично?
а) Безцветен газ е.
б) Взаимодейства с желязото.
в) Разтворим е във вода.
г) По-тежък е от въздуха
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8. Коя схема изразява невъзможна химична реакция?
а) желязо + сяра → железен сулфид
б) сяра + кислород→ азотен диоксид
в) желязо + кислород → железен оксид
г) желязо + хлор → железен трихлорид

9. Кое от изброените е признак за протичане на химична реакция?
а) промяната на цвета на веществата
б) загряването на изходните вещества
в) природата на изходните вещества
г) контактът между изходните вещества

10. Колко грама водород са реагирали с 32 g кислород, ако са се получили 36 g вода?
а) 4 g б) 68 g  в) 2g г) 1 g

11. При запалването на кой газ в отвора на епруветката се чува характерен пукот?
а) водород
б) азот
в) кислород
г) въглероден диоксид

12. Кислород НЕ може да се образува при:
а) фотосинтеза
б) горене
в) разлагане на калиев перманганат
г) разлагане на водороден пероксид (кислородна вода)

13. Означете със схема взаимодействие на желязото със солна киселина до железен 
дихлорид и водород. Определете кои са изходните вещества и кои са продуктите. Озна-
чете кои от тях са прости и кои са сложни вещества (химични съединения).

14. Изразете получаването на водород и кислород от вода със схема. Определете вида на 
химичната реакция.
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ТЕСТ ХИМИЧНА СИМВОЛИКА 

ВАРИАНТ 1

Име  клас

1. В кой от посочените редове са написани правилно знаците на химичните елементи в 
следната последователност: калций, калий, хлор, водород, въглерод?
а) K, Ca, Cl, H, C
б) Ca, К, Cl, H, C
в) Cl, Ca, C, К, H
г) Ca, K, Cl, C, H

2. На кой от посочените редове са означени само свободни атоми?
а) K2O, S, 3H, 4Zn, 2O
б) 2H2, K, 3O, Na, 3S
в) N2, 2N2, NH3, NO, N2O
г) 3O, 2H, K, Na, 3S

3. Само молекули са означени на реда:
a) HCl, 2H2O, 5Ca, 4H2

б) SO2, NH3, Cl2, H2O
в) O2, 2N, 3S, H2

г) HCl, NO, H2, Cl

4. На кой ред са означени правилно със съответните знаци и формули простите веще-
ства кислород, озон, азот, водород и въглерод?
а) O2, O, N2, H, С2

б) O2, O3, N2, H2, С
в) O2, O3, N2, H2, Cl
г) O2, O3, N2, H, Cl2

5. В три молекули диазотен пентаоксид се съдържат:
a) 2 атома азот и 5 атома кислород
б) 4 атома азот и 10 атома кислород
в) 5 атома азот и 10 атома кислород
г) 6 атома азот и 15 атома кислород

6. Наименованието на едно от съединенията е ГРЕШНО. Кое е то?
а) Fe2O3 – дижелезен триоксид
б) NaH – натриев хлорид
в) К2S – дикалиев сулфид
г) МgBr2 – магнезиев дибромид
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7. В химично съединение, образувано между азот и кислород, азотът проявява четвърта 
валентност. Коя е правилно записаната формула на съединението?
a) NO2 б) N2O в) N4O2 г) N2O4.

8. Изравняването на химичните уравнения става с помощта на:
a) долни индекси
б) коефициенти
в) долни индекси и коефициенти
г) в някои случаи с коефициенти, а в други – с индекси

9. Едно от означените химични уравнения не е изравнено. Посочете кое е то:
а) 2Мg + O2 → 2МgO
б) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

в) N2 + H2 → 2NH3

г) Fe2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Fe

10. Определете валентността на елементите, свързани с кислорода, в следните оксиди:

Mn2O3,    Mn2O7,    SO2,    Br2O,    SO3,    Р2O5

11. Съставете формулите на химичните съединения по дадената валентност и запишете 
до тях наименованията им.
желязо (3. валентност) и сяра (2. валентност) 

натрий (1. валентност) и водород (1. валентност) 

12. Изразете с химично уравнение получаването на оксида на натрия от съответните 
прости вещества (в оксида натрият проявява първа валентност). Напишете как се чете 
химичното уравнение.
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ТЕСТ ХИМИЧНА СИМВОЛИКА 

ВАРИАНТ 2

Име  клас

1. В кой от посочените редове са написани правилно знаците на химичните елементи в 
следната последователност: желязо, флуор, фосфор, кислород, мед?
а) Fe, F, P, O, Cu
б) Cu, F, P, O, Fe
в) Cu, F, O, Fe, P
г) F, Fe, P, O, Cu

2. На кой от посочените редове са означени само свободни атоми?
а) 2H2, K, 3O, Na, 3S
б) 2K, S, 3H, 4Zn, 2O
в) N2, 2N2, NH3, NO, N2O
г) 3O2, 2H, K, Na, 3S

3. Само молекули са означени на реда:
a) HCl, 2H2O, 5Ca, 4H2

б) SO2, NH3, Cl, H2O
в) HCl, NO, H2, Cl2

г) O2, 2N, 3S, H2

4. На кой ред са означени правилно със съответните знаци и формули простите веще-
ства хлор, бром, йод, натрий и азот?
а) N2, H, Cl2, Br, I2
б) Cl2, Br2, I2, Na, N2
в) Cl2, Br, I2, N, Na2
г) Cl2, Br2, I2, Na2, N

5. В три молекули дифосфорен пентаоксид се съдържат:
a) 2 атома фосфор и 5 атома кислород
б) 4 атома фосфор и 10 атома кислород
в) 5 атома фосфор и 10 атома кислород
г) 6 атома фосфор и 15 атома кислород

6. Наименованието на едно от съединенията е ГРЕШНО. Кое е то?
а) P2O3 – дифосфорен триоксид
б) NaH – натриев хидрид
в) К2S – дикалиев сулфид
г) МgBr2 – димагнезиев бромид



39

7. В химично съединение, образувано между сяра и кислород, сярата проявява четвърта 
валентност. Коя е правилно записаната формула на съединението?
a) S2O4 б) S2O в) SO2 г) S4O2

8. Изравняването на химичните уравнения става с помощта на:
a) коефициенти
б) долни индекси
в) долни индекси и коефициенти
г) в някои случаи с коефициенти, а в други – с индекси

9. Едно от означените химични уравнения не е изравнено. Посочете кое е то:
а) 2Мg + O2 → 2МgO
б) 3Al + 3Cl2 → 2AlCl3

в) N2 + 3H2 → 2NH3

г) 2HCl + Mg → MgCl2 + H2

10. Определете валентността на елементите, свързани с кислорода, в следните оксиди:
Cl2O3,   Cl2O7,   CO2,   K2O,   SO3,   N2O5.

11. Съставете формулите на химичните съединения по дадената валентност и запишете 
до тях наименованията им.
алуминий (3. валентност) и сяра (2. валентност) 
натрий (1. валентност) и кислород (2. валентност) 

12. Изразете с химично уравнение получаването на хлорида на желязото от съответните 
прости вещества (в хлорида желязото проявява трета валентност, а хлорът – първа ва-
лентност). Напишете как се чете химичното уравнение.
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ТЕСТ АЛКАЛНА ГРУПА 

ВАРИАНТ 1

Име  клас

1. Кои физични свойства се отнасят за ВСИЧКИ алкални метали?
а) изолатори
б) сребристобели на цвят
в) имат метален блясък
г) по-тежки са от водата

2. В кой ред алкалните метали са подредени по засилване на металните им свойства?
a) Cs, Rb, K, Na, Li
б) Na, Li, K, Rb, Cs
в) Cs, Rb, K, Li, Na
г) Li, Na, K, Rb, Cs

3. На кой ред са записани само формули на вещества, които могат да взаимодействат с 
алкалните метали?
а) Cl2, О2, Н2О, СО2

б) Cl2, O2, HCl, H2O
в) H2O, Cl2, NaOH, HCl
г) H2, Cu, H2O, CO2

4. Парите на калия и на калиевите съединения оцвет яват пламъка в:
а) червено
б) жълто
в) виолетово
г) тъмночервено

5. Кое твърдение е ГРЕШНО?
a) Натриевият хлорид причинява трудно зарастващи рани.
б) Калиевите йони се съдържат в растенията.
в) Солите на алкалните метали се използват за направата на фойерверки.
г) Динатриевият карбонат се нарича още калцинирана сода.

6. На кой ред всички вещества могат да взаимодействат с основните оксиди?
а) HCl, Cl2, CO2

б) H2O, NaOH, HCl
в) CO2, H2O, S
г) HCl, CO2, H2O
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7. В кой ред твърдението за натриевата основа е ГРЕШНО?
a) При разтваряне във вода се дисоциира на Na+ и OH–.
б) Във воден разтвор съдържа свободни OH–, които променят цвета на виолетовия лакмус в 
малиновочервено.
в) При взаимодействието Ӝ с киселини протича процесът неутрализация.
г) Осапунва мазнините.

8. В кое уравнение е допусната грешка?
а) 4Li + O2 → 2Li2O
б) Na2O + CO2 → Na2CO3

в) 2K + H2O → K2O + H2

г) CsOH + HCl → CsCl + H2O

9. Масовата част на 20 грама воден разтвор, в който са разтворени 5 грама сода каустик, е:
a) 25% б) 20% в) 85% г) 75%.

10. Запишете формулите на веществата, за които се отнасят следните твърдения:
а) Най-слабата алкална основа 
б) Сол, която се използва в готварството 
в) Сол, която се получава при взаимодействие на CsOH и CO2 

11. Оградете подходящата дума, така че да се получат верни твърдения.
а) Основите променят цвета на фенолфталеина в син/малиновочервен.
б) При взаимодействие на алкален метал с киселина протича реакция на химично заместване/
химично съединяване.
в) Алкалните основи са/не са хигроскопични.
г) Водните разтвори на основите имат общи свойства, които се дължат на наличието на метал-
ни/хидроксидни йони в разтвора.

12. Изразете с химични уравнения следните превръщания. Запишете наименованията 
на получените продукти.

Na2O NaOH

Na2S

Na NaCl
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ТЕСТ АЛКАЛНА ГРУПА 

ВАРИАНТ 2

Име  клас

1. Кои физични свойства се отнасят за ВСИЧКИ алкални метали?
а) проводници са
б) не са пластични
в) имат високи температури на топене
г) по-тежки са от водата

2. В кой ред алкалните основи са подредени по намаляване на основните им свойства?
a) CsОН, RbОН, KОН, LiОН, NaОН
б) NaОН, LiОН, KОН, RbОН, CsОН
в) CsОН, RbОН, KОН, NaОН, LiОН
г) LiОН, NaОН, KОН, RbОН, CsОН

3. На кой ред всички вещества могат да взаимодействат с алкалните метали?
а) Н2, S, СО2

б) H2O, Cl2, HCl
в) H2, NaOH, HCl
г) CO2, NaOH, K2O

4. Парите на лития и на литиевите съединения оцветяват пламъка в:
а) червено
б) жълто
в) виолетово
г) тъмночервено

5. Кое твърдение е ГРЕШНО?
a) Калиевият хлорид се използва за изкуствен тор.
б) Натрият се среща в природата в свободно състояние.
в) Калиеви йони се съдържат в човешкия организъм.
г) Дикалиевият карбонат се нарича още поташ.

6. С кои вещества реагират алкалните основи?
а) HCl, Cl2, CO2

б) H2O, NaOH, HCl
в) CO2, H2O, H2

г) HCl, CO2, H2O
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7. В кой ред твърдението за содата каустик е вярно?
a) При разтваряне във вода се неутрализира.
б) Не е нужно да се спазва техника на безопасност при работа с нея, защото е безвредна.
в) Във воден разтвор съдържа свободни OH–, които променят цвета на универсалния индика-
тор в синьо.
г) Използва се в хранителната промишленост.

8. В кое уравнение е допусната грешка?
а) Na2O + H2O → 2NaOH +H2

б) 2K + Cl2 → 2KCl
в) 2RbOH + CO2 → Rb2CO3 + H2O
г) Li2O + 2HCl → 2LiCl + H2O

9. Масовата част на 40 грама воден разтвор, в който са разтворени 10 грама готварска 
сол, е:
a) 85% б) 20% в) 75% г) 25%.

10. Запишете формулите на веществата, за които се отнасят следните твърдения:
а) Най-силно активният алкален метал 
б) Сол, съдържаща се в лугата за размразяване на леда по улиците 
в) Сол, която се получава при взаимодействие на Li2O и CO2 

11. Оградете подходящата дума, така че да се получат верни твърдения.
а) Алкалните основи имат/нямат разяждащо действие.
б) При взаимодействие на алкален метал с неметал протича реакция на химично заместване/
химично съединяване.
в) Основите във воден разтвор променят цвета на виолетовия лакмус в син/малиновочервен.
г) При взаимодействие на мазнини с алкални основи се получават киселини/сапуни.

12. Изразете с химични уравнения следните превръщания. Запишете наименованията 
на получените продукти.

Li2O LiOH

LiCl

Li Li2CO3
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ТЕСТ МЕТАЛИ, НЕМЕТАЛИ И ТЕХНИ СЪЕДИНЕНИЯ

ВАРИАНТ 1

Име  клас

1. Кое твърдение за хлора НЕ Е ВЯРНО?
а) Представлява жълто-зелен газ с остра специфична миризма.
б) Силно отровен е.
в) Провежда електричен ток и топлина.
г) Добре се разтваря във вода.

2. В кой ред всички вещества взаимодействат със солна киселина?
а) Cu, Na2O, AgNO3

б) Rb, CuO, KOH
в) CO2, AgNO3, NaNO3

г) Fe, CO2, NaOH

3. В кой ред халогените са подредени по засилване на реактивоспособността им?
a) F2, Cl2, Br2, I2

б) I2, Br2, Cl2, F2

в) Br2, I2, F2, Cl2

г) I2, Cl2, Br2, F2

4. С кое от веществата може да се различи разтвор на KCl от разтвор на KI?
а) NaNO3 б) NaOH в) AgCl г) AgNO3

5. Кое твърдение е ГРЕШНО?
a) Фреоните съдържат халогенни елементи.
б) Йодидни йони се съдържат в щитовидната жлеза.
в) Флуорът е безвреден за животинските организми.
г) Натриевият хлорид влиза в състава на минерала халит.

6. С кое вещество реагират и хлорът, и натрият?
а) HBr(р-р) б) Fe в) KOH г) O2

7. В коя комбинация са записани правилно характеристики на разтвор на солна кисе-
лина?
a) съдържа свободни OH– и има pH < 7
б) съдържа свободни H+ и има pH > 7
в) съдържа свободни OH– и има pH > 7
г) съдържа свободни H+ и има pH < 7
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8. Киселините НЕ взаимодействат с:
a) активни метали
б) основи
в) други киселини
г) оксиди

9. В кое уравнение е допусната грешка?
а) KOH + HBr → KBr + H2↑
б) NaI + AgNO3 → AgI + NaNO3

в) 2Al +3I2 → 2AlI3

г) 2NaI + Cl2 → 2NaCl + I2

10. Запишете формулите на веществата, за които се отнасят следните твърдения:
а) Единственият халоген, който при обикновени условия е в твърдо състояние 

б) Най-слабата халогеноводородна киселина. Единствената, която разтваря стъклото 

в) Жълта утайка, която се образува при смесване на разтвори на AgNO3 и NaI 

11. Попълнете таблицата
Свойство Натрий (Na) Бром (Br2)

Състояние при стайна температура
Цвят
Физиологично действие
Електро- и топлопроводимост

12. Изразете с химични уравнения следните превръщания. Запишете наименованията 
на получените продукти.
FeCl3 ← Cl2 → HCl↑ → HCl → NaCl
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ТЕСТ МЕТАЛИ, НЕМЕТАЛИ И ТЕХНИ СЪЕДИНЕНИЯ 

ВАРИАНТ 2

Име  клас

1. Кое твърдение за брома НЕ Е ВЯРНО?
а) Представлява червено-кафява течност с остра специфична миризма.
б) Силно отровен е.
в) Провежда електричен ток и топлина.
г) Разтваря се във вода.

2. В кой ред всички вещества взаимодействат със солна киселина?
а) Cu, AgNO3, NaNO3

б) Zn, CO2, KOH
в) Cl2, Na2O, AgNO3

г) Rb, Na2O, LiOH

3. В кой ред халогените са подредени по намаляване на реактивоспособността им?
a) F2, Cl2, Br2, I2

б) I2, Br2, Cl2, F2

в) Br2, I2, F2, Cl2

г) I2, Cl2, Br2, F2

4. С кое от веществата може да се различи разтвор на NaBr от разтвор на NaCl?
а) NaNO3
б) NaOH
в) AgCl
г) AgNO3

5. Кое твърдение е ВЯРНО?
a) Калиевата основа се използва в готварството.
б) Флуоридни йони се съдържат в щитовидната жлеза.
в) Хлорът е безвреден за животинските организми.
г) Фреоните съдържат алкални метали.

6. С кое вещество реагират и бромът, и калият?
а) HI(р-р) б) Zn в) NaOH г) O2.

7. За разтвор на натриева основа е характерно, че:
a) съдържа свободни OH– и има pH < 7
б) съдържа свободни H+ и има pH > 7
в) съдържа свободни OH– и има pH > 7
г) съдържа свободни H+ и има pH < 7
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8. Кое от следните твърдения НЕ се отнася за основите:
a) оцветяват фенолфталеина в малиновочервено
б) променят цвета на лакмуса в синьо
в) взаимодействат с киселини
г) взаимодействат с основни оксиди

9. В кое уравнение е допусната грешка?
а) NaOH + HCl → NaCl + H2

б) KCl + AgNO3 → AgCl + KNO3

в) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

г) 2KI + Br2 → 2KBr + I2

10. Запишете формулите на веществата, за които се отнасят следните твърдения:
а) Единственият неметал, който при обикновени условия е в течно състояние 

б) Най-силната халогеноводородна киселина. Образува жълта утайка с AgNO3 

в) Бяла утайка, която се образува при смесване на разтвори на AgNO3 и HCl 

11. Попълнете таблицата
Свойство Калий (K) Хлор (Cl2)

Състояние при стайна температура
Цвят
Физиологично действие
Електро- и топлопроводимост

12. Изразете с химични уравнения следните превръщания. Запишете наименованията 
на получените продукти.

HCl↑ HCl

ZnCl2

H2 AgCl
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ТЕСТ ЗА ИЗХОДНО РАВНИЩЕ

ВАРИАНТ 1

Име  клас

1. Относителната молекулна маса Мr на серния диоксид се изчислява чрез израза:
а) Мr (SO2) = Аr (S) + Аr (О) б) Мr (SO2) = Аr (S) + 2Аr (О)
в) Мr (SO2) = 2Аr (S) + Аr (О) г) Мr (SO2) = 2Аr (S) + 2Аr (О)

2. Посочете ГРЕШНОТО твърдение за веществото въглероден диоксид.
а) Съставено e от два химични елемента.
б) Химично съединение е.
в) Съставено е от три химични елемента.
г) Молекулата му е изградена от три атома.

3. Валентността на хлора в оксидите му Cl2O, Cl2O5, Cl2O3, Cl2O7 е в следната последова-
телност:
а) 1, 2, 3, 7 б) 1, 5, 3, 4 в) 2, 5, 3, 4 г) 1, 5, 3, 7

4. В кой ред са посочени само взаимодействия, характерни за алкалните метали?
а) с кислород, водород и основи
б) с кислород, вода и киселини
в) с водород, вода и основи
г) с кислород, метали и киселини

5. Активността на алкалните метали расте в реда:
а) Li → Na → К → Rb → Cs
б) Li → К → Rb → Cs → Na
в) Na → К → Rb → Li → Cs
г) Cs → Rb → К → Na → Li

6. Кое от уравненията изразява процеса неутрализация?
а) Na2О + 2HCl → 2NaCl + H2O
б) 2Na + 2НCl → 2NaCl + H2

в) 2NaОН + CО2 → Na2CO3 + H2O
г) NaОН + HCl → NaCl + H2O

7. Кое от твърденията за халогените е ГРЕШНО?
а) Хлорът е жълто-зелен газ.
б) Бромът е червено-кафява течност.
в) Хлорът е силно отровен.
г) Йодът е много разтворим във вода.
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8. Солната киселина променя цвета на лакмуса в червен. Тя се дисоциира на:
а) H+ йони и има рН > 7
б) H+ йони и има рН < 7
в) ОH– йони и има рН > 7
г) ОH– йони и има рН < 7

9. В кой ред са изброени само халогениди:
а) NaCl, KBr, KOH, LiF
б) KCl, LiBr, RbCl, NaF
в) NaCl, KBr, K2O, LiOH
г) Na2O, KBr, KOH, LiF

10. Реактив за доказване на солна киселина и разтворими хлориди е:
а) разтвор на AgNO3
б) разтвор на CO2
в) бистра варна вода
г) сода за хляб

11. Посочете с кои от изброените вещества може да взаимодейства солната киселина.
а) H2, Na2O, Cl2

б) Zn, NaOH, AgNO3

в) Na, CО2, Na2O
г) Cu, KOH, NaCl

12. По мястото на химичните елементи в периодичната таблица може да се предскажат 
техните свойства. Кое е вярното твърдение за елемента калций с атомен номер 20?
а) Той е неметал, образува киселини.
б) Той е метал, образува киселини.
в) Той е метал, образува основи.
г) Той е неметал, образува основи.

13. Към 10 g NaOH e добавена 40 g вода. Масовата част в проценти на NaOH в разтвора е:
а) 40% б) 20% в) 10% г) 5%

14. Изразете с уравнения следните превръщания: L iCl ← Li → Li2O → LiOH → Li2CO3. 
Запишете наименованията на продуктите.
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ТЕСТ ЗА ИЗХОДНО РАВНИЩЕ

ВАРИАНТ 2

Име  клас

1. Относителната молекулна маса Мr на метана СН4 се изчислява чрез израза:
а) Мr (СН4) = Аr (С) + Аr (Н)
б) Мr (СН4) = 4Аr (С) + 2Аr (Н)
в) Мr (СН4) = 2Аr (С) + 4Аr (Н)
г) Мr (СН4)) = Аr (С) + 4Аr (Н)

2. Посочете ГРЕШНОТО твърдение за веществото дихлорен оксид.
а) Съставено e от два химични елемента.
б) Химично съединение е.
в) Съставено е от три химични елемента.
г) Молекулата му е изградена от три атома.

3. Валентността на азота в оксидите му N2O, N2O5, N2O3, NO2 е в следната последовател-
ност:
а) 1, 2, 3, 4 б) 1, 5, 3, 4 в) 2, 5, 3, 4 г) 2, 5, 3, 2

4. В кой ред са посочени само взаимодействия, характерни за халогените (изкл. флуора)?
а) с метали, водород и основи
б) с кислород, вода и киселини
в) с неметали, вода и киселини
г) с кислород, метали и киселини

5. Активността на халогенните елементи расте в реда:
а) F → Cl → Br → I
б) Cl → F → Br → I 
в) I → Br → Cl → F
г) I → Br → F → Cl

6. Кое от уравненията изразява процеса неутрализация?
а) K2О + 2HCl → 2KCl + H2O
б) 2K + 2НCl → 2KCl + H2

в) КОН + HCl → КCl + H2O
г) 2KОН + CО2 → K2CO3 + H2O

7. Кое от твърденията за алкалните метали е ГРЕШНО?
а) Топло- и електропроводими са.
б) Имат характерен блясък.
в) Взаимодействат с вода.
г) Крехки са.



51

8. Разтворът на натриевата основа променя цвета на лакмуса в син. Това означава, че 
тя се дисоциира на:
а) H+ йони и има рН > 7
б) H+ йони и има рН < 7
в) ОH– йони и има рН > 7
г) ОH– йони и има рН < 7

9. В кой ред всички съединения са халогениди?
а) KCl, LiBr, RbCl, NaF
б) NaCl, KBr, Br2, Cl2

в) Na2O, KBr, KOH, LiF
г) NaCl, KBr, K2O, LiOH

10. Коя от следните реакции НЕ Е възможна?
а) NaCl +AgNO3 →  б) NaCl + Br2 →
в) NaBr + Cl2 →  г) H2O + Cl2 →

11. Посочете с кои от изброените вещества може да взаимодейства натриева основа:
а) H2, Na2O, Cl2

б) Zn, KOH, AgNO3

в) HCl, CО2, HBr
г) Cu, KOH, NaCl

12. По мястото на химичните елементи в периодичната таблица може да се предскажат 
техните свойства. Кое е вярното твърдение за елемента сяра с атомен номер 16?
а) Той е неметал, образува киселини.
б) Той е метал, образува киселини.
в) Той е метал, образува основи.
г) Той е неметал, образува основи.

13. Към 20 g NaCl e добавена 30 g вода. Масовата част в проценти на NaCl в разтвора е:
а) 40% б) 20% в) 10% г) 5%

14. Изразете с уравнения следните превръщания: Cl2KCl HCl

ZnCl2

AgCl
Запишете наименованията на продуктите.
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ОТГОВОРИ

ТЕСТ ЗА ВХОДНО РАВНИЩЕ

ВАРИАНТ 1
Задача 1 – 12. Всяка задача се оценява с по 1 точка.
Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Верен отговор в г в б в а г в а а в а

Задача 13. Общо 6 точки
За всеки верен отговор по 2 точки:

 ● за правилно написване на схемата: водород + меден оксид → мед + вода
 ● изходни вещества са водород и меден оксид; продукти – мед и вода
 ● прости вещества са водород и мед; съединения – медният оксид и водата

Задача 14. Общо 4 точки
За всеки верен отговор по 2 точки:

 ● за правилна схема калциев карбонат → въглероден диоксид + калциев оксид
 ● за определяне на реакцията на химично разлагане

ВАРИАНТ 2
Задача 1 – 12. Всяка задача се оценява с по 1 точка.
Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Верен отговор б в г г г а б б а а а б

Задача 13. Общо 6 точки
За всеки верен отговор по 2 точки (3×2):

 ● за правилно написване на схемата: желязо + солна киселина → железен дихлорид + водород
 ● изходни вещества са желязо и солна киселина; продукти – железен дихлорид и водород
 ● прости вещества – желязо и водород; съединения – солна киселина и железен дихлорид

Задача 14. Общо 4 точки
За всеки верен отговор по 2 точки (2×2):

 ● за правилно написване на схемата вода → водород + кислород
 ● за определяне реакцията на химично разлагане

ОЦЕНЯВАНЕ

Получени точки до 6,5 7 – 8,5 9 – 10,5 11 – 12,5 13 – 14,5 15 – 17 17,5 – 20 20,5 – 22

Оценка Слаб
2.00

Среден 
3.00

Добър 
3.50

Добър 
4.00

Мн. добър
4.50

Мн. добър
5.00

Отличен 
5.50

Отличен 
6.00
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ТЕСТ ХИМИЧНА СИМВОЛИКА

ВАРИАНТ 1
Задача 1 – 9. Общо 9 точки.
Всяка задача се оценява с по 1 точка (9×1 = 9 точки).
Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Верен отговор б г б б г б а б в

Задача 10. Общо 3 точки
Mn3

2O3 Mn7
2O7 S4O2 Br1

2O S6O3 Р5
2O5

За верен отговор по 0,5 точка (6×0,5 = 3 точки)

Задача 11. Общо 4 точки
 ● за правилно записване на формулата Fe2S3 1 точки
 ● за наименованието дижелезен трисулфид 1 точка
 ● за правилно записване на формулата на NaH 1 точки
 ● за наименованието натриев хидрид 1 точка

4×1 = 4 точки

Задача 12. Общо 5 точки
4Na + O2 → 2Na2О

 ● за правилно записване на формулите и знаците 4×0,5 = 2 точки
 ● за изравняване 1 точка
 ● за четене на уравнението 1 точка

ВАРИАНТ 2
Задача 1 – 9. Общо 9 точки
Всяка задача се оценява с по 1 точка (9×1 = 9 точки).
Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Верен отговор а б в б г г в а б

Задача 10. Общо 3 точки
Cl3

2O3 Cl7
2O7 C4O2 K1

2O S6O3 N5
2O5

За верен отговор по 0,5 точка (6×0,5 = 3 точки)

Задача 11. Общо 4 точки
 ● за правилно записване на формулата Al2S3 1 точки
 ● за наименованието диалуминиев трисулфид 1 точка
 ● за правилно записване на формулата на Na2О 1 точки
 ● за наименованието динатриев оксид 1 точка

4×1= 4 точки

Задача 12. Общо 5 точки
2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

 ● за правилно записване на формулите и знаците 4×0,5 = 2 точки
 ● за изравняване 1 точка
 ● за четене на уравнението 1 точка

OЦЕНЯВАНЕ

Получени точки до 6,5 7 – 8 8,5 – 10,5 11 – 12,5 13 – 14,5 15 – 17 17,5 – 19 19,5 – 21

Оценка Слаб
2.00

Среден 
3.00

Добър 
3.50

Добър 
4.00

Мн. добър
4.50

Мн. добър
5.00

Отличен 
5.50

Отличен 
6.00
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ТЕСТ АЛКАЛНА ГРУПА

ВАРИАНТ 1
Задача 1 – 9. Общо 9 точки
Всяка задача се оценява с по 1 точка (9×1 = 9 точки).
Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Верен отговор в г б в а г б в а

Задача 10. Общо 3 точки – за верен отговор по 1 точка (3×1 = 3 точки)
a) LiOH  б) NaCl в) Cs2CO3

Задача 11. Общо 4 точки – за всеки отговор по 1 точка (4×1 = 4 точки)
а) малиновочервен б) химично заместване в) са г) хидроксидни

Задача 12. Общо 12 точки
1) 4Na + O2 → 2Na2O  2) 2Na + S → Na2S
3) 2Na + 2H2O→ 2NaOH + H2  4) NaOH + HCl → NaCl + H2O

 ● за всяко правилно записано и изравнено химично уравнение по 2 точки (4×2 = 8 точки) за наименования по 1 
точка (4×1 = 4 точки)

 − Na2O – динатриев оксид; Na2S – динатриев сулфид
 − NaOH – натриев хидроксид/натриева основа; NaCl – натриев хлорид

ВАРИАНТ 2
Задача 1 – 9. Общо 9 точки
Всяка задача се оценява с по 1 точка (9×1 = 9 точки).
Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Верен отговор а в б а б г в а г

Задача 10. Общо 3 точки – за верен отговор по 1 точка (3×1 = 3 точки)
a) Cs  б) NaCl в) Li2CO3

Задача 11. Общо 4 точки – за всеки отговор по 1 точка (4×1 = 4 точки)
а) имат б) химично съединяване в) син г) сапуни

Задача 12. Общо 12 точки
1) 4Li + O2 → 2Li2O  2) Li2O + 2HCl → 2LiCl + H2O
3) Li2O + H2O → 2LiOH  4) 2LiOH + CO2 → Li2CO3 + H2O

 ● за всяко правилно записано и изравнено химично уравнение по 2 точки (4×2 = 8 точки) за наименования по 1 
точка (4×1 = 4 точки)

 − Li2O – дилитиев оксид; LiOH – литиев хидроксид / литиева основа
 − Li2CO3 – дилитиев карбонат; LiCl – литиев хлорид

OЦЕНЯВАНЕ

Получени точки до 7 7 – 10,5 11 – 17 17,5 – 24 24,5 – 28
Оценка Слаб 2.00 Среден 3.00 Добър 4.00 Мн. добър 5.00 Отличен 6.00
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ТЕСТ МЕТАЛИ, НЕМЕТАЛИ И ТЕХНИ СЪЕДИНЕНИЯ 

ВАРИАНТ 1
Задача 1 – 9. Общо 9 точки
Всяка задача се оценява с по 1 точка (9×1 = 9 точки).
Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Верен отговор в б б г в а г в a

Задача 10. Общо 3 точки
a) I2  б) HF в) AgI
За верен отговор по 1 точка (3×1 = 3 точки)

Задача 11. Общо 4 точки

Свойство Натрий (Na) Бром (Br2)

Състояние 
при стайна температура Твърдо Течно

Цвят Сребристобял Червено-кафяв

Физиологично действие Предизвиква изгаряния 
при контакт с кожата Отровен

Електро- и топлопроводимост Проводник Изолатор

За всяка вярно попълнена клетка по 0,5 точки (8×0,5 = 4 точки)

Задача 12. Общо 12 точки
1) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 2) H2 + Cl2 → 2HCl↑ 3) HCl↑ → H+ + Cl– (дисоциация)
4) 2Na + 2HCl → 2NaCl + H2 / Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O / NaOH + HCl → NaCl + H2O

 ● За всяко  правилно записано и изравнено химично уравнение по 2 точки (4×2 = 8 точки)
FeCl3 – железен трихлорид; HCl↑ – хлороводород
HCl – солна киселина; NaCl – натриев хлорид
За наименования по 1 точка (4×1 = 4 точки)

ВАРИАНТ 2
Задача 1 – 9. Общо 9 точки
Всяка задача се оценява с по 1 точка (9×1 = 9 точки).
Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Верен отговор в г а г б а в г а

Задача 10. Общо 3 точки
a) Br2  б) HI в) AgCl
За верен отговор по 1 точка (3×1 = 3 точки)

Задача 11. Общо 4 точки

Свойство Калий (K) Хлор (Cl2)
Състояние при стайна температура Твърдо Газообразно

Цвят Сребристобял Жълто-зелен

Физиологично действие Предизвиква изгаряния 
при контакт с кожата Отровен при вдишване

Електро- и топлопроводимост Проводник Изолатор

За всяка вярно попълнена клетка по 0,5 точки (8×0,5 = 4 точки)
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Задача 12. Общо 12 точки
1) H2 + Cl2 → 2 HCl  2) HCl↑ → H+ + Cl– (дисоциация)
3) HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3 4) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑
За всяко правилно записано и изравнено химично уравнение по 2 точки (4×2 = 8 точки).
HCl↑ – хлороводород; HCl – солна киселина
АgCl – сребърен хлорид; ZnCl2 – цинков дихлорид
За наименования по 1 точка (4×1 = 4 точки).

OЦЕНЯВАНЕ

Получени точки до 7 7 – 10,5 11 – 17 17,5 – 24 24,5 – 28
Оценка Слаб 2.00 Среден 3.00 Добър 4.00 Мн. добър 5.00 Отличен 6.00

ТЕСТ ЗА ИЗХОДНО РАВНИЩЕ

ВАРИАНТ 1

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Верен отговор б в г б а г г б б а б в б

Задача 14
4Li + O2 → 2Li2О дилитиев оксид
2Li + Cl2 → 2LiCl литиев хлорид
Li2О + H2O → 2LiОH литиев хидроксид/основа
2LiОH + CO2 → Li2CО3 + H2O дилитиев карбонат и вода

ВАРИАНТ 2

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Верен отговор г в б а в в г в а б в а а

Задача 14
2К + Cl2 → 2КCl калиев хлорид
H2 + Cl2 → 2HCl хлороводород, в разтвор е солна киселина
2HCl + Zn → ZnCl2 +H2 цинков дихлорид и водород
HCl + AgNO3 → AgCl +HNO3 сребърен хлорид и азотна киселина

ОЦЕНЯВАНЕ
Задача 1 – 13. Общо 13 точки
Всяка задача се оценява с по 1 точка.
Задача 14. Общо 10 точки (4×2,5=10 точки)

 ● за всяко вярно уравнение по 2 точки
 ● за правилно записване на формулите или знаците на веществата 1 точка
 ● за изравняване 1 точка

За наименование на продуктите на всяка реакция – 0,5 точки
Получени точки до 6,5 7 – 8,5 9 – 10,5 11 – 13,5 14 – 16,5 17 – 18 18,5 – 21 21,5 – 23

Оценка Слаб
2.00

Среден 
3.00

Добър 
3.50

Добър 
4.00

Мн. добър
4.50

Мн. добър
5.00

Отличен 
5.50

Отличен 
6.00
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