
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: 12.02.2021 - петък 

    Тема на урочната единица/страница: Урок № 36. Стр. 78.Свойства и  получаване 

на водород.  
1. Разпространение на водорода. ……………………… е най - …………………………. 

елемент във ………………… . ………. от …………………… в нея са на ……………….. 

Химичният елемент ………………….. участва в ………………. на много химични 

…………………… на …………………. - ………….; ………………..  ………..; вещества, 

които изграждат ………………………, и мн. др. Водород се съдържа във ………………… 

газове и в горните слоеве на ………………………… . 

2. Строеж на молекулата на водорода. ……………… съществува в …………………….. 

под формата само на едно ………………… вещество, което носи неговото ……….. . 

Простото вещество ………………. има ……………….. строеж, като ……………………. 

му е изградена от …………. химически ……………….. помежду си …………………… 

атома. 

3. Физични свойства. ………………………. е ……… без ………… , …………… и ……… 

Плътността му е около ……. пъти по – малка от плътността на ………………….. и е 

най - …………… газ. Затова когато се получава, се събира в съдове, ……………………. 

с отвора ……………………., чрез ………………….. на ………………….. или на ………. 

Водородът е малко …………………… във……………. . Интересен факт за него е, че 

той е най - ………………………………… газ.  

4. Химични свойства на водорода.  

 Взаимодействие с кислород: От урока за свойствата на кислорода стр. 71, запишете 

химичното уравнение: 

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

 Взаимодействие с метални оксиди 

………………. + …………………       →    ………… + ……………. 

 Взаимодействие с неметали 

            ………………. + ……………   →    ……………………. 

 Взаимодействие с метали 

При високи …………………….. водородът взаимодейства и с …………………….. .  

5. Получаване на водород. 

 Промишлени методи 

             ……………………. + ………….        →     …………………..  ……………. + ……………. 

      Друг промишлен метод, който вече познавате е пропускане на ………………  …….. през 

………………,  при което се получава ………………… и ……………………. .  

 Лабораторни методи 

      Лабораторен метод за получаване на ……………………….. е взаимодействието на 

……………. с ………………….. . 

 

………….. + …………..   ………………   →   ………………..  …………….. + ………………….. 

6. Значение и приложение на водорода. Препишете тази точка! 

 

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

приложете”. Нарисувайте фиг. 1 и фиг. 2 от  стр. 78.   


