
Име, фамилия на ученика: 

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

Работен лист по: Човекът и природата 

Клас: 5, учебен час по седмично разписание - 4 

Дата/ден от седмицата: 22.01.2021 - петък 

1.     Тема на урочната единица/страница: Урок № 46. Стр. 98. Методи за 

пречистване на водите  

Попълнете пропуснатото в  текста 

1. Методи за пречистване на природни води.  

 Утаяване – водата се оставя ………………… в ………………….. водни 

…………………….. и …………………….. частици ……………….. на 

дъното им. 

 Филтриране – използват се също големи ……………… басейни. Водата 

се …………………….. през ……………………, която ………………….. 

частиците и ………………….. само ………………….. вода. 

 Хлориране – водата се обработва с течна ……………….. – вещество, 

което убива ………………………… .  

Така се пречистват ……………………… води, които съдържат 

болестотворни  ………………………… и поради това са ………………….. 

за …………………… . Едни от най – страшните ………………….. в 

историята на човечеството са причинени от ……………… източници на 

…………., най – често …………………….. .  

2. Методи за пречистване на отпадъчни води. 

 Някои методи за пречистване на отпадъчни води от…………………….. 

включват превръщане на…................................ в ………………………… 

след което се …………………….. и се …………………..... . 

 При други методи към …………………….. промишлени води се 

прибавят специални вещества, които ………………. по – малките 

частици  и те се ……………….. по – бързо. 

 За пречистване на отпадъчни води от бита през последните години все 

по – често се използват ………………………, които ……………………. 

веществата …………………………. .  

3. Дестилиране. 

Водата се ………………., парите се улавят и се ……………………… в друг съд 

/фиг. 3/. Чрез ………………………. се пречистват не само ………………. 

разтвори, а и други течни ………………… . Например чрез ……………………… 

на нефт се получават важните продукти ………………,  ……………….. и др. 

За пречистване на питейната вода се строят специални …………………………… 

станции. Чистотата на водата за пиене, която достига до населението, се ………. 

внимателно от ………………………… от ……………………………. на 

държавен ……………… контрол. Особено важно е да се знае дали във водата не 

са се развили …………………………, за да не стане тя причина за ……………… 
 

Домашна работа: Препишете и научете „Най – важното”. Отговорете на 

„Опишете, обяснете, приложете”.  На гърба на този лист! 


