
Име, фамилия на ученика: 

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

Работен лист по: Човекът и природата 

Клас: 6, учебен час по седмично разписание - 5 

Дата/ден от седмицата: 05.02.2021 - петък 

    Тема на урочната единица/страница: Урок № 33. Стр. 72. Оксиди. Реакции на 

химично съединяване 

 
1. Получаване на оксиди. Голяма част от ……………………. се получават при ………………. на 

………………. вещества (……………… и …………………) в присъствие на …………………. 

от въздуха. Така например се получават въглероден диоксид, цинков оксид и др. На празните 

редове запишете четирите химични реакции: 

 

………………………………………………………………………….......................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

 
Оксидите са ………………….. вещества, които се състоят от ……… химични елемента, единият 

от които винаги е …………………….. . Вторият химичен елемент може да бъде …………………. 

или ………………………. . Взаимодействието на веществата с ……………………….. се нарича 

…………………………, а кислородът - …………………………. .  

2. Свойства на оксидите. В природата оксидите съществуват в трите състояния. Например при 

стайна температура ……………………  ……………………… и ……………………….  

……………………… са …………………, водата, която е …………………… на ………………, 

е …………………….., а ……………………… оксид /негасената вар/ и ………………………… 

…………………………. (кварцът) са …………….. вещества. Тези ………………… вещества 

се различават и по ……………………… си свойства – някои нямат миризма, други са с 

…………….. дразнеща или ………………. миризма; едни са ……………………., а други са с 

…………………… цветове.Голяма част от …………………… реагират с ………………….: 

Запишете двете реакции: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Оксидите могат да взаимодействат и помежду си : Запишете реакцията: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Химично съединяване (синтез). 

Химични реакции, при които от …………. или ………………  ………………………. Вещества се 

получава само …………..  …………………….., се наричат …………………  ……………………… 

(………………….). 

Химичното …………………….. (……………………) е процес, който протича в ………………… и 

се използва от хората в ……………………….. . Реакции на ……………………..  ………………….. 

са получаването на ……………………. , ………………  ………………….. , ……………  …….. и 

много други …………………… вещества. 

 

 

Домашна работа: Препишете и научете „Най – важното” и отговорете на „Опишете, обяснете, 

приложете”. Препишете текстовата информация от таблица 1, стр. 72.   


