
 Училище: ...............................................................

 Град/село: ...............................................................

 Утвърдил, директор: ...............................................................
           (име, фамилия, подпис)

КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
по учебния предмет Физика и астрономия за 9. клас

Брой учебни часове (по учебен план): 36 часа

Брой часове през първия учебен срок: ______________ часа, 
 18 учебни седмици, ______________ часа седмично.

Брой часове през втория учебен срок: ______________ часа, 
 18 учебни седмици, ______________ часа седмично.

Уроци за нови знания:  .................................................... 17 часа (до 48%)
Уроци за преговор и обобщения:  ...................................... 3 часа (до 9%)
Уроци за практически дейности (лабораторни уроци,  
упражнения, семинари, учебни екскурзии, дискусии,  
защита на проекти):  ...................................  12 часа (не по-малко от 32%)
Уроци за контрол и оценка:  ............................................. 4 часа (до 11%)

 Разработил: ...............................................................
           (име, фамилия, подпис)
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№ 
по 
ред

Учебна 
седми-

ца 

Тема на
урочната 
единица

*Вид 
урочна 
едини-

ца

Компетентности 
като очаквани резултати 

от обучението

Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми 
на оценяване  

по теми 
и/или раздели

Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Начален  
преговор

НП 

2. Входящ тест ПКО Електричен ток, трептения и звук Решаване на задачи от електричен ток, трептения и 
звук

Тестова проверка на 
предварителните 
знания и умения

                   ЕЛЕКТРИЧЕН ТОК

3. Електричен 
ток. Закон на 

Ом за част 
от веригата

НЗ Формулира какво е електричен ток 
и закона на Ом за част от веригата. 
Разбира закона за съпротивлението 
на проводника.

Закон на Ом 
R = U/I = const, 
специфично 
съпро тив ле ние 

r =
RS



Измерване на електричен ток с амперметър, чертаенe 
графика на зависимостта на тока от напрежението. 
Разбиране, че специфичното съпротивление е харак-
теристика на веществото, от което е направен про-
водникът.

Устно изпитване и 
оценяване

4. Проверка на 
закона на Ом

ЛЕ Извършва лабораторни експерименти 
във връзка с управляване големината 
на електричния ток и напрежението в 
електрически вериги. Проверява екс-
периментално закона на Ом за част от 
веригата.

Представяне таблично и графично закона на Ом. Проверка и оценка 
на експериментални-
те умения на учени-
ците

5. Определяне 
на специфич-
ното съпро-
тивление на 
проводник

ЛЕ Извършва експерименти с цел опре-
деляне на специфичното съпроти-
вление на неизвестен съпротивите-
лен проводник. 

Измерване на дължина, определяне на напречно се-
чение, няколкократно измерване на тока и напреже-
нието в краищата на проводника. Извършване на 
преценка за точността при определянето на r и опре-
деляне на името на материала, от който е направен 
съпротивителният проводник. 

Проверка и оценка 
на експериментални-
те умения на учени-
ците

6. Свързване 
на консума-

тори.
Еквива-
лентно  

съпротив-
ление

НЗ Знае основните закономерности при 
последователното и успоредното 
свързване на консуматори. 

R = R1+ R2 + ...
1 1

1
1

2

R R

R

= +

+ +

Познава качествата, които трябва да имат волтметри-
те и амперметрите. Успешно използва формулите за 
еквивалентното съпротивление при последователно, 
успоредно и смесено свързване на консуматори. 

Устно изпитване и 
оценяване

7. Електричен 
ток. 

Свързване 
на консума-

тори

РЗ Разпознава и чертае схемите за пос-
ледователно, успоредно и смесено 
свързване на консуматори. 
Анализира разпределението на нап-
реженията и токовете при горните 
свързвания.

 Пресмятане на съпротивление и специфично съпро-
тивление. Успешно използване на зависимостите 
между основните величини при различните свързва-
ния на консуматори.

Оценяване на умени-
ята за решаване на 
задачи

* ПКО – писмен контрол и оценка;  КО – контрол и оценка; 
   НЗ – нови знания;    ЛЕ – лабораторен експеримент; 
   РЗ – решаване на задачи;   О или НП – обобщение или начален преговор
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Познава качествата, които трябва да имат волтметри-
те и амперметрите. Успешно използва формулите за 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. Последова-
тел но и ус-

поредно 
свързване на 

резистори

ЛЕ Проверява експериментално основ-
ните зависимости при последовател-
но и успоредно свързване на консу-
матори.

Извършване на анализ на резултатите от експеримен-
талните проверки на зависимостите при последова-
телно и успоредно свързване на консуматори и обоб-
щаване на резултатите. 

Оценка на експери-
менталните умения 
на учениците

9. Работа и 
мощност на 
електричния 

ток

НЗ Дефинира работата на електричния 
ток като произведение от пренася-
ния през консуматора заряд и нап-
режението върху консуматора. 
Разбира, че мощността на консума-
тора зависи от условията, при които 
той работи.

работа на елек-
тричния ток 
A = qU = UIt

Пресмятане работа и мощност на тока в електри-
чески вериги с два консуматора, свързани успоредно 
или последователно.

Устно изпитване и 
оценяване

10. Закон на Ом 
за цялата ве-

рига

НЗ Описва различни източници на нап-
режение от гледна точка на транс-
формациите на енергия в 
електричес ката верига. 
Дефинира електродвижещо напре-
жение и вътрешно съп ротивление 
на източник.

странични сили, 
електродвиже-
що напрежение 
(ЕДН)  
e = Aстр/q, 
вътрешно съп-
ротивление, 
закон на Ом за 
цялата верига 

 
I
R r

=
+
e

Формулиране на закона на Ом за цялата верига. 
Чертане и разчитане на схеми на електрически вери-
ги. Разбиране защо напрежението на клемите на из-
точника е различно при отворена и при затворена ве-
рига.

Устно изпитване и 
оценяване уменията 
на учениците за ре-
шаване на задачи

11. Електричес-
ки вериги

РЗ Решава различни задачи, при които 
се използва законът на Ом за затво-
рена електрическа верига.

Осмисляне и формиране на умения за прилагане на 
закона на Ом за затворена електрическа верига в поз-
нати и в нови ситуации.

Устно изпитване и 
оценяване

12. Електричен 
ток в метали

НЗ Обяснява протичането на електри-
чен ток в метали. Познава зависи-
мостта на съпротивлението от тем-
пературата.

свръх про во ди-
мост

Описва свръхпроводимостта и дава примери за при-
ложението на това явление.

Устно изпитване и 
оценяване

13. Електричен 
ток в полу-
про вод ни ци

НЗ Разграничава метали и полупровод-
ници според специфичното им съп-
ротивление и неговата зависимост 
от температурата и осветяването. 
Посочва токовите носители в мета-
лите и в полупроводниците. 
Илюстрира с примери как електрич-
ните свойства на полупроводниците 
се управляват чрез целенасочено 
внасяне на примеси (легиране). 

електрони и 
дупки, донори и 
акцептори

Знае, че специфичното съпротивление на полупро-
водниците намалява при повишаване на температура-
та и при осветяване.
Разбиране, че донорите създават в полупроводника 
примесна n-проводимост, а акцепторите – примесна 
р-проводимост.

Устно изпитване и 
оценяване

14. Полупро вод-
ни ко ви при-

бори

НЗ Знае, че при внасяне на донори и 
акцептори в един полупроводников 
кристал на границата между р- и 
n-областите се създава р–n-преход. 

р–n-преход Посочване полупроводникови елементи – термистор, 
фоторезистор. Описва качествено действието на по-
лупроводников диод. Изброява и други полупровод-
никови устройства с р–n-преходи и техните съвре-
менни приложения (светодиоди, транзистори, инте-
грални схеми).

Устно изпитване и 
оценяване
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
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11. Електричес-
ки вериги

РЗ Решава различни задачи, при които 
се използва законът на Ом за затво-
рена електрическа верига.

Осмисляне и формиране на умения за прилагане на 
закона на Ом за затворена електрическа верига в поз-
нати и в нови ситуации.

Устно изпитване и 
оценяване

12. Електричен 
ток в метали

НЗ Обяснява протичането на електри-
чен ток в метали. Познава зависи-
мостта на съпротивлението от тем-
пературата.

свръх про во ди-
мост

Описва свръхпроводимостта и дава примери за при-
ложението на това явление.

Устно изпитване и 
оценяване

13. Електричен 
ток в полу-
про вод ни ци

НЗ Разграничава метали и полупровод-
ници според специфичното им съп-
ротивление и неговата зависимост 
от температурата и осветяването. 
Посочва токовите носители в мета-
лите и в полупроводниците. 
Илюстрира с примери как електрич-
ните свойства на полупроводниците 
се управляват чрез целенасочено 
внасяне на примеси (легиране). 

електрони и 
дупки, донори и 
акцептори

Знае, че специфичното съпротивление на полупро-
водниците намалява при повишаване на температура-
та и при осветяване.
Разбиране, че донорите създават в полупроводника 
примесна n-проводимост, а акцепторите – примесна 
р-проводимост.

Устно изпитване и 
оценяване

14. Полупро вод-
ни ко ви при-

бори

НЗ Знае, че при внасяне на донори и 
акцептори в един полупроводников 
кристал на границата между р- и 
n-областите се създава р–n-преход. 

р–n-преход Посочване полупроводникови елементи – термистор, 
фоторезистор. Описва качествено действието на по-
лупроводников диод. Изброява и други полупровод-
никови устройства с р–n-преходи и техните съвре-
менни приложения (светодиоди, транзистори, инте-
грални схеми).

Устно изпитване и 
оценяване
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15. Електричен 
ток в метали 

и 
полупровод-

ни ци

РЗ Решава задачи от закона на Ом за 
затворена верига. Разбира ролята за 
получаване на р- и n-области чрез 
легиране с акцептори и донори.

Усъвършенстване на уменията за решаване на задачи 
от закон на Ом за затворената верига и получаване 
на р- и n-носители в полупроводниците.

Проверка и оценява-
не на знанията за ре-
шаване на задачи

16. Изследване 
на електри-

чески вериги 
с полу про-
вод ни ко ви 
елементи

ЛЕ Извършва лабораторни експеримен-
ти за изследване зависимостта на 
проводимостта на термистор от тем-
пературата; зависимостта на прово-
димостта на фоторезистор от осветя-
ването му и демонстрира еднопосоч-
ната проводимост на полупроводни-
ков диод.

Извършване на лабораторни експерименти с термис-
тор, фотосъпротивление и полупроводников диод.

Оценка на 
практичес ката дей-
ност на учениците

17. Постоянен 
електричен 

ток

О Обобщава знанията за електричен 
ток, закона на Ом за затворена ве-
рига, работа и мощност на тока.

Разпознаване на схеми за последователно и успоред-
но свързване и прилагане на основните закономер-
ности, които са изучени от раздела Електричен ток.

Устно изпитване и 
оценяване

18. Тест Елек-
тричен ток

КО Знае, разбира и прилага изучените 
закономерности в раздела 
Електричен ток.

Решаване на тест, покриващ знанията от раздела 
Електричен ток.

Писмено изпитване 
(тест) и оценяване

                   МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ

19. Хармонично 
трептене

НЗ Описва хармоничното трептене като 
често срещано периодично движе-
ние. Описва характеристиките на 
трептенията – отклонение, амплиту-
да, период и честота.

отклонение (x), 
амплитуда (А), 
връщаща сила 
F = kx 

Анализиране на връщащата сила. Описване графика-
та на хармоничното трептене. Използване на знания-
та за обратна пропорционална зависимост между пе-
риод и честота. 

Проверка и оценка 
на знанията

20. Пружинно
махало. 
Матема-

тично 
ма-

хало

НЗ Описва качествено и количествено 
хармонично трептене на пружинно 
махало и на математично махало. 
Описва коефициента на еластичност 
k като характеристика на еластични-
те свойства на пружината.

коефициент на 
еластичност (k), 
период на пру-
жинно и матема-
тично махало 

 

T
m

k

T
g

=

=

2

2

p

p

;

.


Разграничаване на формулите за периода на матема-
тично и пружинно махало. Изясняване какво 
представ ляват двата вида махало.

Устно изпитване и 
оценяване

21. Хармонични 
трептения 

РЗ Усъвършенства уменията си да ре-
шава задачи, свързани с хармонич-
ни трептения.

Намиране на T, n, k, Fmax и други величини, като из-
ползва знанията за връщаща сила и формулите за пе-
риодите на двата вида махало. 

Устно изпитване и 
оценяване

22. Енергия на 
хармонично-
то трептене

НЗ Характеризира трептенията с кине-
тична и потенциална енергия. 
Проследява качествено преобразу-
ването и запазването на енергията 
при незатихващите трептения.

потенциална 
енергия на де-
формирана пру-
жина 

W kx=
1

2
2.

 

Описване на причините за затихване на трептенията. 
Сравняване на графика на хармонично трептене с 
графика на затихващи трептения.

Устно изпитване и 
оценяване
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15. Електричен 
ток в метали 

и 
полупровод-

ни ци

РЗ Решава задачи от закона на Ом за 
затворена верига. Разбира ролята за 
получаване на р- и n-области чрез 
легиране с акцептори и донори.

Усъвършенстване на уменията за решаване на задачи 
от закон на Ом за затворената верига и получаване 
на р- и n-носители в полупроводниците.

Проверка и оценява-
не на знанията за ре-
шаване на задачи

16. Изследване 
на електри-

чески вериги 
с полу про-
вод ни ко ви 
елементи

ЛЕ Извършва лабораторни експеримен-
ти за изследване зависимостта на 
проводимостта на термистор от тем-
пературата; зависимостта на прово-
димостта на фоторезистор от осветя-
ването му и демонстрира еднопосоч-
ната проводимост на полупроводни-
ков диод.

Извършване на лабораторни експерименти с термис-
тор, фотосъпротивление и полупроводников диод.

Оценка на 
практичес ката дей-
ност на учениците

17. Постоянен 
електричен 

ток

О Обобщава знанията за електричен 
ток, закона на Ом за затворена ве-
рига, работа и мощност на тока.

Разпознаване на схеми за последователно и успоред-
но свързване и прилагане на основните закономер-
ности, които са изучени от раздела Електричен ток.

Устно изпитване и 
оценяване

18. Тест Елек-
тричен ток

КО Знае, разбира и прилага изучените 
закономерности в раздела 
Електричен ток.

Решаване на тест, покриващ знанията от раздела 
Електричен ток.

Писмено изпитване 
(тест) и оценяване

                   МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ

19. Хармонично 
трептене

НЗ Описва хармоничното трептене като 
често срещано периодично движе-
ние. Описва характеристиките на 
трептенията – отклонение, амплиту-
да, период и честота.

отклонение (x), 
амплитуда (А), 
връщаща сила 
F = kx 

Анализиране на връщащата сила. Описване графика-
та на хармоничното трептене. Използване на знания-
та за обратна пропорционална зависимост между пе-
риод и честота. 

Проверка и оценка 
на знанията

20. Пружинно
махало. 
Матема-

тично 
ма-

хало

НЗ Описва качествено и количествено 
хармонично трептене на пружинно 
махало и на математично махало. 
Описва коефициента на еластичност 
k като характеристика на еластични-
те свойства на пружината.

коефициент на 
еластичност (k), 
период на пру-
жинно и матема-
тично махало 

 

T
m

k

T
g

=

=

2

2

p

p

;

.


Разграничаване на формулите за периода на матема-
тично и пружинно махало. Изясняване какво 
представ ляват двата вида махало.

Устно изпитване и 
оценяване

21. Хармонични 
трептения 

РЗ Усъвършенства уменията си да ре-
шава задачи, свързани с хармонич-
ни трептения.

Намиране на T, n, k, Fmax и други величини, като из-
ползва знанията за връщаща сила и формулите за пе-
риодите на двата вида махало. 

Устно изпитване и 
оценяване

22. Енергия на 
хармонично-
то трептене

НЗ Характеризира трептенията с кине-
тична и потенциална енергия. 
Проследява качествено преобразу-
ването и запазването на енергията 
при незатихващите трептения.

потенциална 
енергия на де-
формирана пру-
жина 

W kx=
1

2
2.

 

Описване на причините за затихване на трептенията. 
Сравняване на графика на хармонично трептене с 
графика на затихващи трептения.

Устно изпитване и 
оценяване
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23. Собствени и 
принудени 
трептения. 
Резонанс

НЗ Разграничава чрез примери принуде-
ните от собствените трептения на ед-
на система (по честота). Описва чрез 
примери явлението резонанс и някои 
последствия от него (полезен и вре-
ден резонанс).

собствени, за-
тихващи и при-
нудени трепте-
ния, резонанс

Описване на експеримент за резонанс с математични 
махала с различна честота на трептене и изясняване 
на условието за настъпване на резонанс.

Устно изпитване и 
оценяване

24. Енергия на 
хармонично-
то трептене. 

Резонанс

РЗ Усъвършенстване на уменията за ре-
шаване на задачи, свързани с енерги-
ята на хармоничните трептения и с 
резонанс.

Намиране на Ek max, W, vmax и други величини с помощ-
та на закона за запазване на енергията при хармонични-
те трептения и с явлението резонанс.

Устно изпитване и 
оценяване

25. Определяне 
на земното 
ускорение с 
математично 

махало

ЛЕ Извършва лабораторни експеримен-
ти за определяне на земното ускоре-
ние. Пресмята средната абсолютна 
грешка и извършва преценка за точ-
ността при определяне на земното 
ускорение. 

Измерване на дължината на махалото и определяне 
на периодите на двете махала. Извършване на пре-
ценка на точността при определяне на земното уско-
рение.

Проверка и оценка 
на експериментални-
те умения

26. Изследване 
на пружинно 

махало

ЛЕ Определя средния коефициент на 
пружина kср, като използва три раз-
лични теглилки. Изследва зависи-
мостта на периода Т на махалото от 
масата на махалото, за да провери 
верността на зависимостта, че Т 

2 е 
пропорционално на масата m.

Използване на двата експеримента за доказване вер-

ността на формулата T
m

k
= 2π . 

Проверка и оценка 
на експериментална-
та работа на учени-
ците

27. Механични 
вълни

НЗ Описва вълновия процес като раз-
пространение на механични трепте-
ния в материална среда. Разбира, че 
вълните пренасят енергия, а не пре-
насят вещество. Описва надлъжни и 
напречни вълни и ги разграничава.

надлъжни и на-
пречни вълни

При разпространяване на напречни вълни се наблю-
дават гребени и долове, а при надлъжни се наблюда-
ват сгъстявания и разреждания. 

Проверка и оценка 
на знанията

28. Характерис-
ти ки на 

проста хар-
монична 

вълна

НЗ Описва проста хармонична вълна. 
Прилага връзката между скорост, 
честота и дължина на вълната.

скорост (u), пе-
риод (T), често-
та (n), амплиту-
да (A) и дължи-
на (l) на хар-
монична вълна, 
u = ln

Разграничаване на надлъжни и напречни вълни. 
Даване на примери какви вълни в какви среди се раз-
пространяват.

Устно изпитване и 
оценяване

29. Видове  
механични 

вълни

НЗ Представя графично плоски и сфе-
рични вълни чрез вълнови фронтове 
и лъчи. Описва качествено създава-
нето и разпространението на меха-
нични вълни в различни среди. Знае 
основните правила на поведение 
при земетресение.

вълнов фронт, 
лъч, сеизмични 
вълни

Описване на различните видове вълни: едномерни, 
повърхностни, обемни, плоски, кръгови, сферични. 
Знае, че при земетресение трябва да се спазват ос-
новните правила на поведение.

Устно изпитване и 
оценяване
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23. Собствени и 
принудени 
трептения. 
Резонанс

НЗ Разграничава чрез примери принуде-
ните от собствените трептения на ед-
на система (по честота). Описва чрез 
примери явлението резонанс и някои 
последствия от него (полезен и вре-
ден резонанс).

собствени, за-
тихващи и при-
нудени трепте-
ния, резонанс

Описване на експеримент за резонанс с математични 
махала с различна честота на трептене и изясняване 
на условието за настъпване на резонанс.

Устно изпитване и 
оценяване

24. Енергия на 
хармонично-
то трептене. 

Резонанс

РЗ Усъвършенстване на уменията за ре-
шаване на задачи, свързани с енерги-
ята на хармоничните трептения и с 
резонанс.

Намиране на Ek max, W, vmax и други величини с помощ-
та на закона за запазване на енергията при хармонични-
те трептения и с явлението резонанс.

Устно изпитване и 
оценяване

25. Определяне 
на земното 
ускорение с 
математично 

махало

ЛЕ Извършва лабораторни експеримен-
ти за определяне на земното ускоре-
ние. Пресмята средната абсолютна 
грешка и извършва преценка за точ-
ността при определяне на земното 
ускорение. 

Измерване на дължината на махалото и определяне 
на периодите на двете махала. Извършване на пре-
ценка на точността при определяне на земното уско-
рение.

Проверка и оценка 
на експериментални-
те умения

26. Изследване 
на пружинно 

махало

ЛЕ Определя средния коефициент на 
пружина kср, като използва три раз-
лични теглилки. Изследва зависи-
мостта на периода Т на махалото от 
масата на махалото, за да провери 
верността на зависимостта, че Т 

2 е 
пропорционално на масата m.

Използване на двата експеримента за доказване вер-

ността на формулата T
m

k
= 2π . 

Проверка и оценка 
на експериментална-
та работа на учени-
ците

27. Механични 
вълни

НЗ Описва вълновия процес като раз-
пространение на механични трепте-
ния в материална среда. Разбира, че 
вълните пренасят енергия, а не пре-
насят вещество. Описва надлъжни и 
напречни вълни и ги разграничава.

надлъжни и на-
пречни вълни

При разпространяване на напречни вълни се наблю-
дават гребени и долове, а при надлъжни се наблюда-
ват сгъстявания и разреждания. 

Проверка и оценка 
на знанията

28. Характерис-
ти ки на 

проста хар-
монична 

вълна

НЗ Описва проста хармонична вълна. 
Прилага връзката между скорост, 
честота и дължина на вълната.

скорост (u), пе-
риод (T), често-
та (n), амплиту-
да (A) и дължи-
на (l) на хар-
монична вълна, 
u = ln

Разграничаване на надлъжни и напречни вълни. 
Даване на примери какви вълни в какви среди се раз-
пространяват.

Устно изпитване и 
оценяване

29. Видове  
механични 

вълни

НЗ Представя графично плоски и сфе-
рични вълни чрез вълнови фронтове 
и лъчи. Описва качествено създава-
нето и разпространението на меха-
нични вълни в различни среди. Знае 
основните правила на поведение 
при земетресение.

вълнов фронт, 
лъч, сеизмични 
вълни

Описване на различните видове вълни: едномерни, 
повърхностни, обемни, плоски, кръгови, сферични. 
Знае, че при земетресение трябва да се спазват ос-
новните правила на поведение.

Устно изпитване и 
оценяване
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30. Звук НЗ Описва звука като надлъжни меха-
нични вълни с честота в интервала 
от 16 Hz до 20 kHz. Разграничава 
естествени и създадени от човека 
източници на звукове. Обяснява фи-
зичните характеристики на звука – 
честота, скорост на звука, пренася-
на енергия и интензитет. Разбира, 
че честотата на звука не се променя 
при преминаването на звука от една 
среда в друга. 

скорост на зву-
ка (u), интензи-
тет на звукова 
вълна  
I = E/St

Знае, че единицата за интензитет е ват на квадратен 
метър и когато звуковата вълна достигне до ухото, тя 
му предава част от енергията, която носи, и предиз-
виква в него принудени трептения. Амплитудата на 
тези трептения зависи от интензитета на вълната.

Устно изпитване и 
оценяване

31. Възприемане 
на звука

НЗ Разграничава обективните и су-
бективните характеристики на звука. 
Описва основните субективни ха-
рактеристики на възприемането на 
звука от ухото – височина на музи-
калния тон, тембър и сила (гръм-
кост) на звука. 

височина и тем-
бър на звука, 
ниво на интен-
зитета

Изясняване, че областта на чуване се ограничава 
между прага на чуване и прага на болката. Знае, че 
нивото на интензитета зависи от отношението на ин-
тензитета на звука I и прага на чуване I0 и единицата 
за ниво на интензитета е децибел. Убеден е, че шу-
мът е вреден за здравето на човека.

Устно изпитване и 
оценяване

32. Ултразвук и 
инфразвук

НЗ Дефинира ултразвука като механич-
на вълна с честота над 20 kHz, а ин-
фразвука с честота под 16 Hz. Дава 
примери за естествени и създадени 
от човека източници на ултразвук и 
инфразвук.

ултразвук, 
инфразвук

Разясняване на свойствата и приложенията на ултра-
звука – ултразвукова ехография, разрушаване на ка-
мъни в бъбреците и тумори. Описване на биологич-
ното действие на инфразвука.

Устно изпитване и 
оценяване

33. Механични 
вълни. Звук

РЗ Придобиване на умения за решава-
не на задачи, свързани с механични 
вълни и звук.

Осмисляне и формиране на умения за прилагане на 
изучения материал в познати и в нови ситуации.

Устно изпитване и 
оценяване на умени-
ята за решаване на 
задачи

34. Механични 
трептения и 
вълни. Звук

О Обобщава знанията за механични 
трептения и механични вълни. 
Обобщава знанията за звук, ултразвук 
и инфразвук.

Припомняне на основните характеристики на меха-
ничните трептения и вълни. Описване на обективните 
и субективните характеристики на звука. 
Затвърдяване на знанията за ултразвук и инфразвук и 
тяхното приложение.

Устно изпитване и 
оценяване

35.  Тест 
Механични 
трептения и 
вълни. Звук

ПКО Знае, разбира и прилага изучените 
закономерности в раздела 
Механични трептения и вълни и 
звук.

  Решаване на тест, покриващ знанията от раздела 
Механични трептения и вълни и звук.

Писмено изпитване и 
оценяване

 

36.  Изходящ 
тест

ПКО Решава задачи от разделите 
Електричен ток и Механични треп-
тения и вълни, звук.

  Решаване на тест, който покрива цялото учебно съ-
държание от Електричен ток и Механични трептения 
и вълни, звук.

Писмено изпитване и 
оценяване
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30. Звук НЗ Описва звука като надлъжни меха-
нични вълни с честота в интервала 
от 16 Hz до 20 kHz. Разграничава 
естествени и създадени от човека 
източници на звукове. Обяснява фи-
зичните характеристики на звука – 
честота, скорост на звука, пренася-
на енергия и интензитет. Разбира, 
че честотата на звука не се променя 
при преминаването на звука от една 
среда в друга. 

скорост на зву-
ка (u), интензи-
тет на звукова 
вълна  
I = E/St

Знае, че единицата за интензитет е ват на квадратен 
метър и когато звуковата вълна достигне до ухото, тя 
му предава част от енергията, която носи, и предиз-
виква в него принудени трептения. Амплитудата на 
тези трептения зависи от интензитета на вълната.

Устно изпитване и 
оценяване

31. Възприемане 
на звука

НЗ Разграничава обективните и су-
бективните характеристики на звука. 
Описва основните субективни ха-
рактеристики на възприемането на 
звука от ухото – височина на музи-
калния тон, тембър и сила (гръм-
кост) на звука. 

височина и тем-
бър на звука, 
ниво на интен-
зитета

Изясняване, че областта на чуване се ограничава 
между прага на чуване и прага на болката. Знае, че 
нивото на интензитета зависи от отношението на ин-
тензитета на звука I и прага на чуване I0 и единицата 
за ниво на интензитета е децибел. Убеден е, че шу-
мът е вреден за здравето на човека.

Устно изпитване и 
оценяване

32. Ултразвук и 
инфразвук

НЗ Дефинира ултразвука като механич-
на вълна с честота над 20 kHz, а ин-
фразвука с честота под 16 Hz. Дава 
примери за естествени и създадени 
от човека източници на ултразвук и 
инфразвук.

ултразвук, 
инфразвук

Разясняване на свойствата и приложенията на ултра-
звука – ултразвукова ехография, разрушаване на ка-
мъни в бъбреците и тумори. Описване на биологич-
ното действие на инфразвука.

Устно изпитване и 
оценяване

33. Механични 
вълни. Звук

РЗ Придобиване на умения за решава-
не на задачи, свързани с механични 
вълни и звук.

Осмисляне и формиране на умения за прилагане на 
изучения материал в познати и в нови ситуации.

Устно изпитване и 
оценяване на умени-
ята за решаване на 
задачи

34. Механични 
трептения и 
вълни. Звук

О Обобщава знанията за механични 
трептения и механични вълни. 
Обобщава знанията за звук, ултразвук 
и инфразвук.

Припомняне на основните характеристики на меха-
ничните трептения и вълни. Описване на обективните 
и субективните характеристики на звука. 
Затвърдяване на знанията за ултразвук и инфразвук и 
тяхното приложение.

Устно изпитване и 
оценяване

35.  Тест 
Механични 
трептения и 
вълни. Звук

ПКО Знае, разбира и прилага изучените 
закономерности в раздела 
Механични трептения и вълни и 
звук.

  Решаване на тест, покриващ знанията от раздела 
Механични трептения и вълни и звук.

Писмено изпитване и 
оценяване

 

36.  Изходящ 
тест

ПКО Решава задачи от разделите 
Електричен ток и Механични треп-
тения и вълни, звук.

  Решаване на тест, който покрива цялото учебно съ-
държание от Електричен ток и Механични трептения 
и вълни, звук.

Писмено изпитване и 
оценяване
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