
Забе-

лежки

9

Между-
пред-

метни
връзки

8

Дейности на ученика и

средства

7

По мястото в Периодичната си-
стема определя вида на елемента
и вида на образуваните от него
вещества, и обратно.
Описва изменението на вида на
елементите, на техните прости
вещества и химични съединения
по периоди и групи.

Конкретизира обобщени схеми за
свойствата на веществата, об-
разувани от елементите от ІА и
VІІА група. 
Означава процеси с химични урав-
нения.

Нови и 

опорни* поня-

тия

6

* период, гру-
па в Периодич-
ната систе-
ма, елементи
метали, неме-

тали

*метали,
неметали, ос-
новни оксиди,
основи, кисе-

лини

Очаквани резултати по

теми

5

Описва структурата на
Периодичната система.
Обобщава връзката между
мястото на химичните
елементи в Периодичната
система и свойствата на
простите вещества и хи-
мичните съединения.

Прилага алгоритъм за
описание на свойствата
на металите и неметали-
те и техните съединения.
Описва химическото сход-
ство и различие в свой-
ствата на химичните
елементи от ІА и VІІА гру-
па (атоми, прости веще-
ства, съединения).

Ме-
сец,
сед-
мица

4

Вид на

урока,

брой

часове

3

пр.
1

пр.
2

Раздел, тема

2

СВОЙСТВА

НА ВЕЩЕСТ-

ВАТА

Химични еле-
менти и Пе-
риодичната
система

Свойства на
металите,
неметалите
и техните
съединения

№ 

1

1.

2.

ТЕМАТИЧЕН РАБОТЕН ПЛАН ПО „ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“
8. КЛАС

Град/село . . . . . . . . . . . . . . . . . .Училище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Учител . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34 учебни седмици х 1,5 часа = 51 учебни часа

нови знания (н. зн.) – 27 ч. упражнение (упр.) – 4 ч.
преговор и обобщение (пр. и обоб.) – 7 ч. входяща и тематични проверки (вх. и тем. пров.) – 6 ч.
лабораторни упражнения (лаб. упр.) – 5 ч. резерв на учителя – 2 ч.

Таблица 1



98

Биоло-
гия и
здрав-
но об-
разо-
вание
(БЗО)

7

Решава задачи, свързани с:
– характеризиране на елементи
по мястото им в Периодичната
система;
– определяне вида на химични
съединения на химични елементи
в зависимост от мястото им в
Периодичната система.

Наблюдава свойствата на маг-
незий и калций. Съставя само-
стоятелно химични уравения.
Анализира текстова информация
от учебника.
Прави изводи въз основа на опит-
ни данни.

Прилага алгоритъм за изучаване
на основен оксид и основен хид-
роксид.
Наблюдава експерименти, свър-
зани със свойства на CaO,
Ca(OH)2, CaCO3.

6

алкалоземни
метали

oсновен оксид
oсновен хи-

дроксид

5

Прогнозира вида на вещес-
твата, образувани от
даден елемент по място-
то му в Периодичната
система, и обратно.

Прогнозира свойствата
на химичните елементи
от ІІА група според  мяс-
тото им в Периодичната
система.
Описва физични и химич-
ни свойства на магнезий
и калций. Означава с хи-
мични уравнения взаимо-
действие на Mg и Ca с
кислород, неметали, вода
и киселини.

Описва физичните свой-
ства и изразява с химич-
ни уравнения свойствата
на CaO, Ca(OH)2. Илюс-
трира с примери прило-
жението на CaO, Ca(OH)2,
CaCO3.

43

упр.
1

вх.
тест

1

н.зн.
1

н.зн.
1

2

Химични еле-
менти, ве-
щества и
свойствата
им

Свойства на
веществата

МЕТАЛИ –

ІІА И ІІІА

ГРУПИ НА

ПЕРИОДИЧ-

НАТА СИСТЕ-

МА

IІА група –
прости ве-
щества

Калциев ок-
сид и калци-
ев дихидрок-
сид

1

3.

4.

5.

6.
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БЗО

7

Проучва и илюстрира с примери
значението на елементите от
ІІА група и по-важни техни съеди-
нения.

Изследва химичните свойства
на СаО и Са(ОН)2, означава ги с
уравнения и описва наблюдава-
ните промени.
Прилага правила за безопасна
работа в лабораторията.
Съставя протокол на експери-
менталната работа по даден
образец.

Означава с общи и с конкретни
уравнения химичните свойства
по дадена схема. 
Означава с химични уравнения
генетичен преход.

Прогнозира свойствата на алу-
миния.
Сравнява Al с химичните елемен-
ти от ІА и ІІА група.
Наблюдава взаимодействието на
алуминий с киселини и с основи. 
Съставя схеми, разработва до-
клади, свързани със значението
на алуминия.

6

метали

5

Оценява биологичната ро-
ля на Ca2+ и Mg2+ за живи-
те организми.

Планира експерименти,
свързани със свойствата
на СаО и Са(ОН)2. Експе-
риментално разпознава
Са(ОН)2.

Характеризира елементи-
те от ІІА група като еле-
менти метали. 
Сравнява елементите от
ІІА и ІА група.

Описва физични и химични
свойства на алуминия. 
Означава с уравнения
взаимодействието му с
кислород, неметали и ки-
селини. 
Описва практическото
значение на алуминия.

43

н.зн.
1

лаб.
упр.

1

обоб.
1

н.зн.
1

2

ІІА група –
значение на
елементите

Съединения
на калция

ІІА група –
елементи и
съединения

Алуминий

1

7.

8.

9.

10.
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Наблюдава получаване на Al(OH)3 и
изследване на амфотерните му
свойства.
Сравнява свойствата на Al2O3 и
Al(OH)3 с тези на негасена и гасе-
на вар.
Анализира текстове и съставя
схема за значението на съедине-
нията на алуминия.

Прогнозира вида на елементите
от VІА група.
Наблюдава алотропните форми на
сярата.
Наблюдава взаимодействието на
сяра с кислород и с желязо.
Съставя самостоятелно уравне-
ния, свързани с химичните свой-
ства на сярата.

Наблюдава получаване и химични
свойства на SO2.
Сравнява оксидите на сярата по
различни признаци. 
Съставя алгоритъм за изучаване
на киселинен оксид.
Проучва и анализира данни, свър-
зани със замърсяване на околната
среда със серни оксиди.

6

амфотерни
свойства

алотропни
форми

киселинен
оксид, сулфи-
ти, сулфати

5

Описва амфотерните
свойства на Al2O3 и
Al(OH)3. Описва практи-
ческата им значимост и
значението на Al2(SO4)3
за пречистване на води.

Описва физични и химич-
ни свойства на сярата. 
Назовава алотропни фор-
ми на сярата и кислоро-
да. Изразява с химични
уравнения взаимодей-
ствието на сярата  с О2,
Н2 и метали.

Характеризира SO2 и SO3
като киселинни оксиди. 
Изразява с химични урав-
нения взаимодействието
на SO2 и SO3 с вода, с ос-
новни оксиди и с основи.

43

н.зн.
1

тем.
пров.

1

н.зн.
1

н.зн.
1

2

Съединения
на алуминия

Метали  от
ІІА и ІІІА гру-
па

НЕМЕТАЛИ –

VІА ГРУПА

НА ПЕРИО-

ДИЧНАТА

СИСТЕМА

VІА група –
прости ве-
щества. Ся-
ра

Оксиди на
сярата

1

11.

12.

13.

14.
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БЕЛ
БЗО
Инф.
тех-
нологии
Изобр.
изкуст-
во

БЕЛ
БЗО 
Изобр.
изкуст-
во 
Геогра-
фия

7

Наблюдава експерименти, свърза-
ни със свойствата на концентри-
рана и разредена Н2SO4. Наблюда-
ва разреждане на концентрирани
киселини.
Сравнява по свойства концентри-
рана и разредена Н2SO4. 
Анализира текст за значението
на сярната киселина и го илюс-
трира със схема. 
Проучва информация за значение-
то на Н2SO4, CuSO4, CaSO4.

Извършва експерименти за откри-
ване на сулфати и сярна киселина.
Прилага правила за безопасна ра-
бота с изучените вещества.
Съставя протокол за наблюдение.

Илюстрира с химични уравнения
елементи от кръговрата.
Представя идеи за илюстриране
на кръговрата на сярата.
Коментира ролята на човека в
кръговрата на сярата и екологич-
ни проблеми, свързани със SO2,
SO3, Н2SO3, Н2SO4. Проучва данни
за влиянието на киселинните дъж-
дове върху живата и неживата
природа.

6

Кислородсъ-
държащи ки-
селини, окис-
лително дей-
ствие, паси-

виране

*Кръговрат
на вещест-
вата в при-

родата

5

Описва словесно физич-
ните и означава с урав-
нения химичните свой-
ства на концентрирана и 
разредена Н2SO4.
Посочва източниците на
киселинните дъждове и
описва влиянието им вър-
ху живата и неживата
природа. Оценява Н2SO4,
CuSO4, CaSO4 като важ-
ни за практиката съеди-
нения.

Планира експерименти за
откриване на сулфати и
сярна киселина.

Описва кръговрата на ся-
рата в природата.
Описва мястото и роля-
та на живите организми
в кръговрата на сярата.

43

н.зн.
1

лаб.
упр.

1

н.зн.
1

2

Сярна кисе-
лина

Съединения
на сярата

Кръговрат
на сярата в
природата

1

15.

16.

17.
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Означава с уравнения химични
процеси, свързани в генетичен
преход.
Анализира и разрешава различни
теоретични и практически проб-
леми, свързани с елементите от
VІА група и техните съединения.

Илюстрира с уравнения дисоци-
ация на конкретни вещества.
Разграничава чрез експеримент
киселини и основи. 
Определя рН на киселини и основи.

Конкретизира общи схеми на дисо-
циация на киселини, основи и соли.
Разпознава киселини, основи  и со-
ли според дисоциацията им.

6

дисоциация
на соли

*дисоциация,
киселини,
основи,

соли

5

Прогнозира и сравнява по
вид елементите по мяс-
тото им в Периодичната
система.
Прогнозира и сравнява по
свойства веществата
според мястото на със-
тавните им елементи в
Периодичната система.

Дефинира киселини, осно-
ви и соли в зависимост
от дисоциацията им в
разтвори.

Означава с уравнения ди-
социацията на киселини,
основи и соли.

43

обоб.
1

тем.
пров.

1

н.зн.
1

упр.
1

2

VІА група –
елементи и
съединения

Неметали –
VІА група

ХИМИЧНИ

ПРОЦЕСИ В

РАЗТВОРИ

Водни раз-
твори на ки-
селини, осно-
ви и соли

Дисоциация
на киселини,
основи и 
соли

1

18.

19.

20.

21.
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Илюстрира с примери различната
активност на металите спрямо
кислород, вода, киселини.
Наблюдава експерименти, илюс-
триращи различната активност
на металите. 
Подрежда метали по активност
въз основа на опитни данни.

Наблюдава и анализира експери-
менти за извеждане на РОАМ.

Означава с химични уравнения оки-
слително-редукционни процеси.
Определя окислител и редуктор в
конкретни примери.
Определя мястото на окислители
и редуктори в Периодичната сис-
тема. Предвижда взаимодей-
ствието на сол и метал, като из-
ползва РОАМ.

Планира експеримент за доказва-
не различната активност на ме-
талите.
Съставя протокол за наблюдение
по даден образец.

6

окислител,
редуктор,
окислител-
но-редук-
ционни 
процеси

Ред на от-
носителна-
та актив-

ност на ме-
талите

*окислител,
редуктор,
окисление,
редукция,

РОАМ

5

Сравнява металите по хи-
мическата им активност.
Свързва активността на
металите с обмен на елек-
трони. 
Дефинира окислително-ре-
дукционни процеси, окисле-
ние и редукция.

Означава с химични уравне-
ния взаимодействието на
метали с разтвори на соли
на други метали и разреде-
ни киселини.
Прогнозира свойствата на
металите, като използва
реда на относителната ак-
тивност на металите.

Разграничава окислител,
редуктор, окисление и ре-
дукция.

Изследва активността на
металите.

43

н.зн.
1

н.зн.
1

упр.
1

лаб.
упр.

1

2

Активност
на металите

Ред на отно-
сителна ак-
тивност на
металите

Окислително-
редукционни
процеси

Химични про-
цеси в раз-
твори

1

22.

23.

24.

25.
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Мате-
мати-
ка

Мате-
мати-
ка

7

Конкретизира обобщени схеми за
свойства на метали и техни съе-
динения и ги означава с химични
уравнения.
Илюстрира със схеми генетични
връзки между метали и съедине-
нията им.

Конкретизира обобщени схеми за
свойства на неметали и техни
съединения и ги означава с химич-
ни уравнения.
Съставя схеми на генетични връз-
ки между неметали и съединения-
та им.

Осъществява изчисления по фор-
мулата m(A) = n (A).M(A) и произ-
водните є.

Осъществява изчисления по фор-
мулата V(A) = Vm(A).n(A) и произ-
водните є за газове при н.у.

6

генетични
връзки

генетични
връзки

молна маса

молен обем

5

Изразява общи свойства
на метали и съединенията
им.
Изразява генетични връз-
ки по схемата: метал –
основен оксид – основа –
сол.

Изразява общи свойства
на неметали и съединения-
та им.
Изразява генетични връз-
ки по схемата: неметал –
киселинен оксид – кисели-
на – сол.

Дефинира величината мол-
на маса.

Дефинира величината мо-
лен обем.

43

тем.
пров.

1

обоб.
1

обоб.
1

н.зн.
1

н.зн.
1

2

Химични про-
цеси в раз-
твори

КЛАСОВЕ
НЕОРГАНИЧ-
НИ
ВЕЩЕСТВА
Метали и
съединения-
та им

Неметали и
съединения-
та им

ВЕЛИЧИНИ И

ЗАВИСИМОС-

ТИ

Количество
вещество и
молна маса

Количество
вещество и
молен обем

1

26.

27.

28.

29.

30.
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Мате-
мати-
ка

Мате-
мати-
ка

Мате-
мати-
ка

7

Обяснява количествената страна
на химичните формули чрез молни-
те отношения в нея.
Обяснява количествената страна
на химичните уравнения чрез мол-
ни отношения  в нея. Осъществя-
ва прости изчисления по молни
отношения.
Съставя схеми за решения на за-
дачи по молни отношения по урав-
нения и извършва изчисления по
тях.

Използва и съставя схеми за ре-
шаване на изчислителни задачи с
различна степен на трудност.

Описва елементите на разтвора –
разтворено вещество и разтво-
рител.
Съставя схеми за решения на зада-
чи върху масова част и по тях из-
вършва съответните изчисления.

6

молни отно-
шения

масова част

5

Съставя молни отноше-
ния по химична формула.
Съставя пълно и непълно
молно отношение по хи-
мично уравнение.

Използва връзката между
величините: маса и коли-
чество вещество – молна
маса; обем и количество
вещество – молен обем
при нормални условия.

Пресмята масова част в
съединения и смеси (раз-
твори).

43

н.зн.
2

упр.
1

н.зн.
1

тем.
пров.

1

2

Молни отно-
шения

Величини и
зависимости

Масова част

Величини и
зависимости

1

31.

32.

33.

34.
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Геогра-
фия

Изобр.
изкус-
тво
Инф.
техно-
логии

7

Разпознава въглеводороди по еле-
ментен състав, химична формула
и модел.
Означава с уравнение горенето на
алкани.
Проучва литературни източници
за приложение на въглеводороди –
метан, етан, пропан, бутан.

Разпознава ненаситените въг-
леводороди етен и етин по химич-
на формула и модел. Обяснява при-
ложението им със свойствата.
Описва правила за безопасна ра-
бота с етин.

Проучва и подбира доказателства
за избор на определени горива.
Проучва данни за калоричност на
горивата и степента на замърся-
ване на околната среда при изгаря-
нето им. Проучва източници за из-
ползване на алтернативни и еколо-
гично чисти горива.
Разработва реферати, доклади,
схеми и макети въз основа на проу-
чената информация.

Съставя схеми и изработва табла
за приложението на кислородсъ-
държащите съединения.
Проучва текстове от учебника и
други източници във връзка с фи-
зиологичното действие на ета-
нол, метанол, ацетон.

6

органични
вещества,
въглеводо-

роди

етен, 
етин

горива

алкохоли

5

Описва органичните ве-
щества като съединения
на въглерода. Описва въг-
леводородите като осно-
вен клас органични вещес-
тва, които съдържат са-
мо въглерод и водород
(метан, етан, парафин).

Описва видовете въг-
леводороди.

Описва нефта и природ-
ния газ като смес от въг-
леводороди. 
Оценява горивата по дос-
тъпност, себестойност,
калоричност и екологич-
ност.

Дава примери на органич-
ни вещества, съдържащи
кислород, и приложение-
то им в бита (метанол,
етанол, глицерол, аце-
тон).
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н.зн.
1

н.зн.
1

н.зн.
1

н.зн.
1

2

ОРГАНИЧНИ

ВЕЩЕСТВА.

ОРГАНИЧНИ

ВЕЩЕСТВА

В ЖИВАТА

ПРИРОДА

Въглеводоро-
ди. Алкани

Ненаситени
въглеводоро-
ди

Горива

Кислородсъ-
държащи ор-
ганични съе-
динения

1

35.

36.

37.

38.
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БЕЛ
Изобр.
изкус-
тво
БЗО

7

Сравнява по свойства оцетната
киселина с познати неорганични
киселини.
Наблюдава експеримент, свързан
с общи свойства (взаимодей-
ствие с метали, основни оксиди,
основи) на всички киселини и спе-
цифични за органичните киселини
(горене на оцетна киселина).
Проучва информация за други ор-
ганични киселини и тяхното при-
ложение.

Планира експеримент за откриване
на глицерол в различни продукти.
Доказва експериментално общи
свойства на органични и неорга-
нични киселини.
Съставя протокол за наблюдение.

Съставя схеми за приложение на
пластмаси.
Съставя сбирки от различни видо-
ве пластмаси.
Проучва литературни източници
във връзка с приложение на поли-
мерите и замърсяване на околна-
та среда с полимерни материали.

6

органични
киселини

полимери

5

Разграничава неорганич-
ни от органични киселини.
Описва значението и
приложението на оцет-
ната киселина в бита.

Изследва химични свой-
ства на кислородсъдър-
жащи органични съедине-
ния.

Описва пластмасите ка-
то материали, съдържа-
щи вещества с големи
молекулни маси (полиме-
ри), пълнители, пласти-
фикатори, багрила и др.
Описва важни за бита и
практиката полимери –
полиетилен, поливинил-
хлорид, полистирол.
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н.зн.
1

лаб.
упр.

1

н.зн.
1

2

Органични
киселини.
Оцетна
киселина

Кислородсъ-
държащи ор-
ганични съе-
динения

Полимери.
Пластмаси

1

39.

40.

41.
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Инф.
техно-
логии,
БЗО

БЗО
Инф.
техно-
логии
БЕЛ
Изобр.
изкус-
тво
Човек
и при-
рода 5.
и 6. кл.

БЗО
Инф.
техно-
логии
Човек
и при-
рода 5.
и 6. кл.

7

Съставя сбирки от различни видо-
ве влакна.
Проучва възможности за вторич-
на преработка на различни тек-
стилни изделия.

Съставя схеми за значението и
приложението на въглехидрати. 
Проучва информация за съдържа-
нието на въглехидрати в различни
храни.
Разработва доклади, реферати,
табла за значението на въглехи-
дратите за растителните и жи-
вотинските организми.

Наблюдава експерименти, свърза-
ни с влиянието на различни фак-
тори върху белтъците.
Проучва състава на различни про-
дукти във връзка с подбора на
подходящи храни за здравословно
хранене.
Проучва значението на различни
видове мазнини за организма.
Проучва значението на ензимите
за нормалното функциониране на
живите организми.

6

влакна

глюкоза,
захароза,
нишесте,
целулоза

5

Описва качествата на
някои химични влакна и
тяхното приложение (па-
мук, вълна, коприна, най-
лон, полиестерни влакна).
Оценява необходимост-
та от вторична прера-
ботка на влакна.

Описва важни за живите
организми въглехидрати.

Описва белтъците като
съединения, изградени от
аминокиселини, съдържа-
щи С, Н, О и N.
Описва значението на
биокатализаторите (ен-
зимите).
Описва произхода и свой-
ствата на мазнините.
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н.зн.
1

н.зн.
1

н.зн.
1

2

Влакна

Въглехид-
рати

Белтъци и
мазнини

1

42.

43.

44.
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БЕЛ
Изобр.
изкус-
тво
Инф.
техно-
логии

7

Използва качествена реакция за
откриване на нишесте в различни
продукти.
Изследва влиянието на различни
фактори (етанол, киселини, соли
на тежки метали) върху белтъци.
Разграничава експериментално
различни видове мазнини.
Описва наблюдения и изводи в про-
токол.

Анализира текстова информация.
Събира и анализира данни, свърза-
ни със замърсяване на околната
среда в регионален, национален и
световен мащаб.
Проучва съвременни технологии
за решаване на съществуващи
екологични проблеми.
Предлага идеи за схеми, постери,
плакати, свързани с опазването
на околната среда.

6

рециклиране,
безотпадъч-
ни техноло-

гии

5

Изследва свойствата на
въглехидрати, мазнини и
белтъци.

Оценява екологични проб-
леми, свързани с употре-
бата на горива, пластма-
си и влакна.
Описва възможностите
за решаване на екологич-
ните проблеми (рецикли-
ране, разграждане до без-
вредни вещества, безот-
падъчни технологии).
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лаб.
упр.

1

н.зн.
1

тем.
пров.

1

2

Въглехидра-
ти, белтъци,
мазнини

Органичните
вещества и
околната
среда

Органични
вещества.
Органични
вещества в
живата
природа

1

45.

46.

47.


