
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: 22.01.2021 - петък 

    Тема на урочната единица/страница: Урок № 28. Стр. 62. Състав и строеж 

на веществата /преговор и обобщение/ 

 

Попълнете пропуснатите думи : 
1. Всичко най – важно за състава на веществата.  

Светът, който ни заобикаля, е изграден от ………………… . Видът и …………………….. на 

тези ………………….. вълнуват хората от ……………………… времена. В средата на XIX век 

се утвърждават понятията ……………….., …………………….., ……….. и ……………………. 

елемент. Съдържанието им се променя с развитието на ……………………… науки.  

Освен ……………….., ……… и ………………… са открити и други …………………., като 

…………………, ……………………………, ……………………….., а също и непознатите за 

вас – неутрино, ………………….. и много други. 

За описание на ………………….. и ……………………. на веществата, които използваме 

ежедневно и от които са изградени ………………… и……………………….. природа, са 

необходими само ……………………… частици. Това са ………………………, 

………………………, ………………………….., ………………………, ……………… и 

……………………………. .  

Атомите, ………… и …………………….. участват в ……………………….. на различните 

…………………………….  - …………….. и ……………….. .  

2. Всичко най – важно за химичните елементи.  

Понятието, което е общо за ………………….. на …………………… вещества, е ………………. 

елемент. Химичният елемент включва …………….. или …………… с ………………… брой 

…………………..  в ………………….. им. Химичните елементи имат ………………………, 

които се използват в …………………………. . Химични елементи са например ………………., 

…………………, ……………………, …………………. .  

3. Всичко най – важно за видовете вещества. 

Веществата представляват ……………………. свързани …………… или ………… на ………… 

или ………………… елемента.  Веществата са ……………………. по ………………… си, 

който се определя от …………. на ……………………….. и …………………………., които са 

включени в тях.  

Значителна е разликата в ……………….. на ……………………. и ………………… вещества. 

Причината е не само във възможните ………………………. Между различните видове 

…………………….., но и в различния брой на ……………………….., които могат да 

образуват ………………………. .  

Независимо от какви …………………….. са изградени …………………… вещества, те 

съдържат само ……………. елемент. Независимо от какви …………………….. са изградени 

…………………… вещества, те съдържат …………….. и ………………….. елемента. 

    

 

Домашна работа: „Задачи за преговор и обобщение”.  Препишете схемата 

на стр. 62, фиг. 1. Отговорите записвайте на гърба на този лист! 


