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КОНСПЕКТ 

ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА 

задължителна подготовка - VІІ клас 

1. Химични знаци и химични формули. 

2. Определяне на валентност по дадена химична формула. 

3. Химични уравнения. 

4. Натрий 

5. Динатриев оксид и натриева основа. 

6. Алкална група. 

7. Значение и употреба на алкалните елементи и техните съединения. 

8. Хлор. 

9. Солна киселина. 

10. Халогенна група. 

11. Значение и употреба на халогенните елементи и техните съединения. 

12. Периодичен закон и периодична система. 

13. Характеристика на химичен елемент по мястото му в периодичната система. 

14. Топлинен ефект на химичните взаимодействия. 

15. Скорост на химичните реакции. 

16. Химичните елементи и техните съединения в природата и практиката. 

17. Химията и опазване на околната среда. 

 

 

 

Използвана литература: 

Учебник по химия и опазване на околната среда, 7 клас,Издателство „Булвест – 2000„ 

 

 



КРИТЕРИИ 

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА 

ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

В ЗП И ЗИП 

 

Оценяване на теоретичен въпрос 

Оценка Отличен 6 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено 

излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия 

коментар и анализ. Не са допуснати съществени фактологически и правописни грешки. 

 

Оценка Много добър 5 се поставя на писмена работа, в която са изложени в 

логическа последователност фактите, но са допуснати някои фактологически и 

правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен 

задълбочено. 

 

Оценка Добър 4 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното 

съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, 

преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са 

правописни и фактологически грешки. 

 

Оценка Среден 3 се поставя на писмена работа, вкоято не е обхванато учебното 

съдържание по темата, нарушена е логическата последователност на изложението. 

Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни правописни и 

фактологически грешки. 

 

Оценка Слаб 2 се поставя, когато не се познава съдържанието на 

темата.Допуснато е отклоняване от съдържанието. Допуснати са груби грешки. 

 

Тестовете се оценяват по формула: брой точки / общ брой точки х4 + 2 
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