
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 - 4 

Дата/ден от седмицата: 25.01.2021 - понеделник 

    Тема на урочната единица/страница: Урок № 29. Стр. 64. Вещества и химични 

реакции. Химични реакции. Химични процеси. 

Попълнете пропуснатите думи : 

1. Химични процеси.  

Промени,п ри които от …………… вещества се получават ………… 

вещества, се наричат ………………..  …………………… или 

……………………..  ………………….. /процеси/. 

При ……………….. реакции /процеси/ ……………………. частици 

/……………… или …………/ на ……………………………… си вещества се 

………………………… и се получават ………………. вещества. При тези 

процеси ………………….. на ……………….. не се …………………. и 

………………… елементи се ……………………… .  

2. Записване на химичните реакции. 

Химичните реакции се записват чрез ………………..  …………………. . 

Химичното уравнение на химичната реакция, изразяваща горенето на 

въгленчето е: 

Въглерод + Кислород           →            Въглероден диоксид 

                  ↓                             ↓                                ↓ 

      Изходни вещества             Нагряване          Продукт на реакцията    

                                                   Получава се 

Написаното химично уравнение се чете по следния начин: „ При ....................... 

…………………………………………………………………………………………

………………”. Химичното уравнение се състои от две части: лява част, която 

съдържа ……………………. вещества и дясна част, в която се записват 

……………………….. на реакцията /……………… …………………../. Двете 

части се свързват чрез ……………….. „ → „, която винаги сочи към 

…………………………. на …………………….. . Когато изходните и/или 

получените вещества са повече от едно, между тях се поставя знакът „ … „ . 

3. Закон за запазване на масата на веществата при  химичните реакции.  

Сборът от …………….. на …………………..  вещества е ……………….. на сбора 

от ………….. на ………………………. на реакцията. Тази зависимост е известна 

като Закон за запазване на ……………………. на веществата. Законът за 

запазване на масата на веществата при химичните реакции е общовалиден 

……………………… закон. Той показва, че веществата в природата не се 

………………., нито се …………………, а само се ……………………….. . При 

химичните реакции …………….. и …………………. На химичните елементи 

преминават от едни вещества в други, като запазват своята ………… .  
 

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

обяснете, приложете”,  на гърба на този лист!!! 


