


ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА.  

 

 Учебната програма по Химия и опазване на околната среда в VIII клас включва 

базисни знания, умения и отношения. Осигурява възможност за изграждане на цялостен 

образ в съзнанието на учениците за единството и неделимостта на природата. Включени 

са знания и умения свързани със строеж и свойства на веществата, химична символика, 

периодична система и химични процеси. Акцентирано е върху веществата, които се 

използват в бита и практиката, веществата - замърсители на околната среда и 

възможностите за обезвреждането им. Важна част са практическите умения, свързани с 

боравене с вещества, навици за безопасна работа, анализиране на резултати и формиран 

на изводи. 

Учебната програма по Химия и опазване на околната среда в VIII клас е 

съобразена напълно със Закона за степента на образование, общообразователния 

минимум и учебния план и Държавните образователни изисквания за учебно 

съдържание.  

 

  

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА.  

 

• Да се затвърдят формираните понятия, свързани с химичната символика и валентност, 

свойства на елементите от I А и VII А групи, периодичния закон и периодичната 

система.  

• Да се обогати съдържанието и обемът на понятията, свързани с класификацията и 

свойствата на химичните елементи, и техните съединения, химични процеси, 

приложение на веществата и опазване на природната среда.  

• Да се затвърдят умения за работа с вещества, лабораторни съдове и апаратура и за 

извършване на елементарни стехиометрични изчисления.  

• Да се развиват умствени умения за описване, дефиниране, разпознаване, обясняване, 

анализиране, сравняване, обобщаване.  

• Да се доразвиват практически умения за планиране и провеждане на химичен 

експеримент, адекватно реагиране в ситуации, застрашаващи собственото здраве и 

здравето на другите, оказване на първа помощ и опазване на околната среда.  

• Да се обогатява мотивационната сфера на ученика чрез учебното знание за веществата. 

 

  
СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

• Работа върху тестове; 

• Решаване на логически задачи; 

• Решаване на изчислителни задачи; 

• Изготвяне и защита на проекти с презентация; 

• Попълване на работни листи; 

• Извършване на лабораторен и виртуален експеримент. 

 

 

 

 


