
Име, фамилия на ученика: 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – с. РУСОКАСТРО, общ. Камено, Бургаска област 

Работен лист по: Химия и опазване на околната среда 
Клас: 7, учебен час по седмично разписание - 1 

Дата/ден от седмицата: 13 1 2021 – сряда 

    Тема на урочната единица/страница: Съставяне и изравняване на химични уравнения 

Стр.42-43                         Препишете в тетрадките за работа в клас задача 1 

Задача 1. Да се означи с химично уравнение взаимодействието между хлор (Cl2) и водород 

(H2) при което се получава хлороводор.  

Решение: За да се състави и изравни уравнението на тази химична реакция, трябва да се следва 

определен ред от действия: 

 1. Записват се химичните знаци или формули на изходните вещества и се свързват със знак „+“. 

Със стрелка „“ се свързват двете части на уравнението. В дясната част се записва химичната 

формула на продукта на взаимодействието  

Н2 + Cl2    HCl     /Не забравяйте, че Н и Сl са инертни газове и се пишат винаги с долен 

индекс 2 - / Н2 ; Cl2/    

2. Проверява се дали вярно са означени химичните знаци и/или химичните формули на 

веществата. 

3. Проверява се спазено ли е изискването за равенство между броя частици на всеки химичен 

елемент преди и след взаимодействието, т.е. дали химичното уравнение е изравнено. 

 
4. Когато се установи, че не е спазен законът за запазване на масата на веществата, се изравнява 

съответният брой частици с помощта на коефициенти пред химичните означения на веществата. 

В случая се констатира, че не е означен равен брой частици на двата елемента преди и след 

химичното взаимодействие. За да се означи два пъти по-голям брой водородни и хлорни атоми в 

продукта,се записва коефициент 2 пред химичната формула на хлороводорода. 

                                  H2+ Cl2   2 HCl 

5. Отново се проверява спазено ли е изискването за равенство на броя частици на всеки 

химичен елемент преди и след взаимодействието, т.е. дали химичното уравнение е 

изравнено. 

 
По посочения пример в задача 1 решете върху листа и в тетрадките: 

Задача 2. Означете с химично уравнение взаимодействието между магнезий (Mg) и солна 

киселина (HCl) при което се получава – магнезиев дихлорид (MgCl2). Изравнете реакцията. 

Решение: 

   Mg   + HCl   ……………. 

Задача 3  В тетрадка и върху листа изравнете представените уравнения на химични реакции, при 

които се получават вещества с нечетен брой атоми на един от химичните елементи в състава им 

по посочения пример а/ 

а) N2 + 3 H2     2 NH3    ПРОВЕРКА: от ляво 2 N и 3*2=6 Н, от дясно 2*1= N и 2*3=6 Н  

б)   P +….. Cl2 …. PCl3  …………………………………………………………………………… 

в)  .... Н2О2  ….Н2О + О2        …………………………………………………………………… 

г) …Mg + ….N2    …Mg3N2  ………………………………………………………………………… 

д)   Mg + …. HCl  MgCl2 + H2  …………………………………………………………………… 

е)…..Al + …. O2  ……Al2O3   …………………………………………………………………….. 

ВНИМАВАЙТЕ!!!  БРОЯТ НА АТОМИТЕ ОТ ЕДИН И СЪЩ ХИМИЧЕН ЕЛЕМЕНТ ОТ ЛЯВО 

И ДЯСНО ТРЯБВА ДА Е РАВЕН!! 


