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 „Иновативно училище за инвестиране в бъдещето чрез Проектно-базирано обучение  със STEM елементи 

 в природните науки, математиката и специалната професионална подготовка в направление здравеопазване“ 

 

ПРОЕКТ ЗА  

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА XI клас ФУЧ 

 

 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Модулът Теоретични основи на химията е част от профилираната подготовка на учениците по Химия и опазване 

на околната среда ФУЧ във втория гимназиален етап на средното образование. Обучението е насочено към надграждане 

на знанията, усъвършенстване на уменията и обогатяване на ценностните отношения, формирани в задължителната 

подготовка. Съдържателната същност на учебната програма е насочена към изясняване на квантово-механичните 

представи за строежа на атома и произтичащите от това закономерности в периодичната система; запознаване с основни 

понятия, основни положения и приложения на съвременни теории за химичната връзка и строежа на веществата; 

представяне на термодинамични и кинетични характеристики на химичните процеси. Важен акцент в учебната програма е 

поставен върху характерни свойства на разтворите и видовете химични реакции, които протичат в тях. Изискванията към 

всяка тема в учебната програма са насочени към приложните аспекти на химичното знание, което е основна предпоставка 

за изграждане на природонаучна грамотност на учениците, необходима за бъдещата им реализация в сферата на 

природните науки и свързаните с тях технологии. 

Предвиденото учебно съдържание и очакваните резултати в модул Теоретични основи на химията насочват 

обучението на учениците към: 

 задълбочаване и разширяване на знанията за строежа на веществото и същността на химичните реакции; за 

практическото приложение на химическото знание и влиянието му върху социалните процеси, за теоретико-

практически и изследователски методи и подходи за самостоятелна познавателно-оценъчна дейност по химия; 
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 усъвършенстване на умения за описване и обясняване на явления чрез използване на научни данни и 

доказателства; разкриване и аргументиране на причинно-следствени връзки между химични обекти; решаване на 

практически задачи и проблеми; избор и пренос на знания в други сродни научни области; избор на стратегии и 

организация за изпълнение на решенията; откриване на проблеми; експериментална вариативност; формулиране и 

проверяване на хипотези, извършване на анализи, изводи, обобщения и прогнози; анализиране и оценяване 

постигнатите резултати, организиране и провеждане на дискусии; работа в екип; 

 обогатяване на ценностните представи на учениците с разбирането за причинно-следствената обусловеност на 

явленията в природата, за единството между човека и природата, за влиянието на науката върху развитието на 

обществото и чрез повишаване на нагласите и мотивацията за познание и отговорно отношение към околната 

среда. 

Модулът Химия на неорганичните вещества е част от профилираната подготовка на учениците по химия и 

опазване на околната среда ФУЧ във втория гимназиален етап на средното образование. 

Съдържанието на учебната програма по модула насочва обучението на учениците към: 

 задълбочаване и разширяване на знанията, свързани с: изграждане на цялостна представа за класификацията на 

химичните елементи и периодично изменящите се атомни свойства въз основа на квантово-механичните 

представи за строежа на атома и специфични свойства на техните прости вещества и химични съединения 

(хидриди, оксиди и пероксиди, хидроксиди, киселини и соли) от гледна точка на съвременните теории за 

химичната връзка, физиологичното им действие и тяхното значение, възможностите за приложение и 

въздействието им върху околната среда; 

 усъвършенстване на умения за: сравняване на неорганичните вещества по състав, строеж и свойства; формулиране 

и доказване на хипотези; разкриване на закономерности, формулиране на изводи, обобщения, прогнози и 
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представянето им по различен начин, решаване на логически и изчислителни задачи; работа с вещества, 

лабораторни съдове и апаратура, планиране и провеждане на експерименти, представяне и анализиране на 

резултати от изследователска дейност; развиване на уменията за самостоятелно учене, свързани с проучване и 

систематизиране на информация от различни източници; пренос на знания от и в други научни области; работа в 

екип при уважение на достойнството и интересите на другите; 

 формиране на интерес у учениците към природните науки и засилване на тяхната нагласа и убеденост в 

необходимостта от научното познание; оценяване значението на изучените вещества и влиянието им върху 

околната среда и здравето на човека; формиране на отговорност за опазване на околната среда, на собственото 

здраве и здравето на другите. 

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 

Теми Компетентности като очаквани резултати  

по теми 

Нови понятия 

МОДУЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ХИМИЯТА 

Тема 1. Строеж на 

атома и Периодична 

таблица / система 

1.1.Квантово-

механични представи 

за строежа на 

електронната обвивка 

Описва състава на атомното ядро. 

Описва явлението радиоактивност. 

Описва електрона като микрообект, на който са присъщи свойства и на 

частица, и на вълна. 

Формулира принципа за неопределеност на Хайзенберг. 

Посочва възможните стойности на квантовите числа (n, l, ml и ms) и ги 

използва като параметри, описващи състоянието на електрона в атома. 

Свързва стойностите на квантовите числа с размерите, формата и 

пространственото разположение на атомните орбитали и електронните 

 радиоактивност 

 електронен облак 

 квантови числа – n, l, ml, 

ms 

 атомна орбитала (АО) 

 електронен подслой 

 електронна конфигурация 
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1.2.Строеж на 

електронната обвивка 

на атома и структура на 

Периодичната таблица / 

система 

облаци. 

Разпознава по графични изображения s, p, и d атомни орбитали и 

електронни облаци. 

Формулира принципa на Паули, принципа за минимум енергия и 

правилото на Хунд. 

Сравнява по енергия състоянията на електроните в многоелектронни 

атоми в зависимост от стойностите на n, l, ml (за n = 1 ÷ 4). 

Изразява с електронни формули и с квантови клетки електронната 

конфигурация на атоми в основно и във възбудено състояние и на йони. 

Предвижда валентността на химични елементи по данни за 

електронната конфигурация на атомите им. 

Тълкува периодичното изменение на свойствата на химичните елементи 

в Периодичната таблица като следствие от повторение на сходни 

електронни конфигурации на техните атоми. 

Обяснява структурата на Периодичната таблица (периоди, групи, 

редове) от гледна точка на строежа на електронната обвивка на атомите 

на химичните елементи. 

Сравнява химични елементи от един и същ период или от една и съща 

група по електронни конфигурации на атомите и предсказва сходство 

или различие в свойствата им. 

Разграничава в Периодичната таблица или по дадена електронна 

конфигурация s-, p-, d- и f-елементи, метали, неметали и благородни 

газове.  

Дефинира понятията атомен радиус, йонизационна енергия, електронно 

сродство, електроотрицателност. 

Обяснява по графични изображения изменението на характеристиките 

на атомите на химичните елементи (атомни радиуси, йонизационна 

 йонизационна енергия 

 електронно сродство 

 електроотрицателност 

 атомен радиус 
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енергия, електронно сродство, електроотрицателност) в даден период и 

група в Периодичната таблица. 

Тема 2. Строеж и 

свойства на веществата 

2.1. Химична връзка 

2.2. Междумолекулни 

взаимодействия 

Обяснява причините за образуване на химични връзки. 

Разграничава основни типове химични връзки (йонна, ковалентна 

полярна и неполярна, координативна, метална, σ-, π-, проста и сложна, 

локализирана и делокализирана).  

Описва вида на химичната връзка в конкретни прости вещества и 

съединения с молекулен или с йонен строеж въз основа на химичните 

им формули. 

Представя схематично образуването на ковалентна, йонна и 

координативна връзки. 

Прилага представата за хибридизация на АО за описание на 

ковалентните връзки и геометрията на молекули от типа AB2, AB3 и 

AB4. 

Обяснява образуването на делокализирана ковалентна връзка в 

молекулата на бензена и в карбонатния йон. 

Обяснява междумолекулните взаимодействия предвид полярността и 

поляризуемостта на молекулите и възможностите за образуване на 

водородни връзки. 

Обяснява свойствата на веществата във връзка с техния строеж. 

 σ- и π- връзки 

 делокализирана връзка 

 координативна връзка 

 водородна връзка 

 хибридизация 

 хибридни орбитали 

 полярност 

 поляризуемост 

 енергия (здравина) на 

връзката 

 комплексообразувател 

 лиганд 

 координационно число 

Тема 3. Химична 

термодинамика 

3.1. Термохимия 

3.2. Химично равновесие 

Класифицира системи от вещества по различни признаци: състояние, 

хомогенност, брой компоненти. 

Дефинира топлинния ефект на химичните реакции и фазовите преходи 

чрез промяната на вътрешната енергия и/или енталпията на системата. 

Разграничава екзотермични и ендотермични процеси по описание, 

текст, схема и данни за топлинните ефекти. 

Изразява химичните процеси чрез термохимични уравнения. 

 термохимия 

 вътрешна енергия 

 енталпия 

 енталпия на образуване 

 енталпия на изгаряне 
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Дефинира величините топлина (енталпия) на образуване и топлина 

(енталпия) на изгаряне. 

Дефинира закона на Хес. 

Изчислява топлинния ефект на химични реакции, фазови преходи и 

алотропни превръщания, като прилага закона на Хес.  

Съставя и тълкува схеми и енергетични диаграми на екзотермични и 

ендотермични процеси. 

Оценява калоричността на горива и различни храни по данни за 

енталпиите  на изгарянето им. 

Коментира значението на въглехидрати, мазнини и белтъци като 

източници  на енергия за организмите. 

Извършва експерименти, свързани с енергетични промени на химични 

реакции, и прави изводи. 

Предвижда възможността за протичане и посоката на даден процес  въз 

основа на данни за изменението на свободната енергия на системата. 

Характеризира химичното равновесие като състояние с минимум на 

свободната енергия на системата. 

Изразява химичното равновесие чрез закона за действие на масите.  

Предвижда промените в равновесните системи при промяна на 

условията. Обяснява влиянието на различни фактори (температура, 

концентрация, налягане) върху равновесния състав на химичната 

система. 

Планира и провежда експеримент за установяване на влиянието на 

различни фактори върху химичното равновесие. 

Анализира данни от химичен експеримент за влиянието на различни 

фактори върху химичното равновесие. 

 ентропия 

 свободна енергия 

 равновесна константа 

Тема 4. Химична 
Дефинира понятието скорост на химична реакция.  химична кинетика 
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кинетика Записва кинетично уравнение на даден химичен процес. 

Дефинира механизъм на химична реакция и скоростоопределящ етап.  

Тълкува зависимостта на скоростта на химичните реакции от 

температурата чрез уравнението на Арениус. 

Представя графично промяната на концентрацията на реагентите с 

времето, разчита енергетични диаграми на химични процеси. 

Предвижда влиянието на различни фактори (природа на веществата, 

концентрация, налягане, температура, контактна повърхност) върху  

скоростта на конкретен химичен процес. 

Планира и провежда експеримент за установяване на влиянието на 

различни фактори върху химичното равновесие. 

Анализира данни от химичен експеримент за скоростта на химични 

реакции.  

Представя графично резултатите от проведени кинетични 

експерименти. 

Илюстрира с примери видове катализа – хомогенна, хетерогенна,  

биокатализа. 

Планира и провежда химичен експеримент за установяване влиянието 

на концентрацията и повърхността на катализаторите върху скоростта 

на химичните реакции. 

Описва ролята на катализаторите за протичане на биохимични процеси 

и за опазване на околната среда. 

Прилага закономерности, свързани с химичната кинетика и 

равновесието, за подбор на оптимални условия за получаване на 

продукти в промишлеността. 

 кинетично уравнение 

 скоростна константа 

 порядък 

 молекулност 

 активираща енергия 

 хомогенна катализа 

 хетерогенна катализа 

 биокатализа (ензимна 

катализа 

Тема 5. Системи от две 

или повече вещества 

Класифицира смесите по различни признаци (състояние и размери на 

частиците). 

 дисперсна система 

 дисперсна фаза 
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5.1. Смеси и дисперсни 

системи 

5.2. Разтвори 

5.3. Разтвори на 

електролити 

5.4. Химични реакции в 

разтвори на 

електролити 

Илюстрира с примери газови смеси, течни смеси, разтвори. 

Дефинира понятията дисперсна система, дисперсна среда, фаза и 

компонент.  

Описва явлението адсорбция. 

Проучва и коментира ролята и значението на адсорбцията за човека и 

опазването на околната среда. 

Описва ефекта на размера върху свойствата на наночастиците и тяхното 

значение за съвременните технологии. 

Обяснява механизма на разтваряне, като прилага знания за строежа на 

веществата. 

Описва влиянието на различни фактори (температура, налягане) върху 

разтворимостта на веществата. 

Решава задачи за пресмятане на масова част, масова, молна и молална 

концентрация на вещества в разтвори. 

Обяснява общи свойства на разредените разтвори, свързани с  

парно  налягане, температура на кипене и замръзване, осмотично 

налягане. 

Прилага законите на Раул, Бекман и Вант Хоф при решаване на 

задачи. Определя експериментално разтворимостта на веществата в 

зависимост от температурата и представя графично данни от химичен 

експеримент. 

Анализира данни от различни източници, свързани със свойства на 

разтворите. 

Описва явленията дифузия и осмоза и значението им за практиката и 

жизнените процеси. 

Обяснява приложението на разтворите с техните свойства. 

Описва значението на колоидните разтвори за жизнените процеси. 

 дисперсна среда 

 компонент 

 адсорбция 

 десорбция 

 молална концентрация 

 колоиди 

 лиофилни и лиофобни 

колоиди 

 коагулация 

 пептизация 

 Тиндалов ефект 

 степен на електролитна 

дисоциация 

 дисоциационна константа 

 произведение на 

разтворимост 

 монопротонни и 

полипротонни киселини 

 нормални соли 

 основни соли 

 двойни соли 

 закон на Оствалд за 

разреждането 

 протолизна константа 

 константа на 
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Описва механизма на електролитна дисоциация на веществата с йонен 

и молекулен строеж. 

Характеризира електролитите чрез величините степен на електролитна 

дисоциация, дисоциационна константа, произведение на разтворимост. 

Разграничава киселини (моно- и полипротонни), основи и соли 

(нормални, хидрогенсоли, основни, двойни и комплексни соли) по вида 

на йоните в разтвора. 

Изразява с уравнения дисоциацията на различни видове електролити. 

Тълкува влиянието на различни фактори върху дисоциационната 

константа и равновесните концентрации на йоните в разтвори на слаби 

електролити. 

Определя киселини и основи според теорията на Брьонстед и Лоури и 

теорията на Люис. 

Изразява с уравнения протолизни равновесия във водни разтвори. 

Означава протолизни константи (KPr) – съответно константи на 

киселинност (Ka) и на основност (Kb). 

Използва таблични данни за характеризиране на силата на киселини и 

основи чрез протолизните константи (съответно Kа/рKа и Kb/рKb). 

Изразява йонното произведение на водата. 

Дефинира величината рН. 

Изчислява pH на разтвори на силни киселини и основи. 

Дефинира буферни разтвори. 

Коментира приложението на буферните разтвори в аналитичната 

практика. 

Проучва източници на информация за значението на буферните 

разтвори за биологични системи. 

Прилага знания за pH на разтворите в бита.  

киселинност 

 константа на основност 

 йонно произведение на 

водата 

 буферни разтвори 

 хидролизна константа 

 окислително- редукционен 

потенциал 

 стандартен електроден 

потенциал 
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Планира и провежда експерименти за изследване рН на средата.  

Означава с йонни химични уравнения реакции с участие на 

електролити. Описва същността на процеса хидролиза на соли. 

Характеризира количествено хидролизното равновесие чрез хидролизна 

константа (Kh).  

Изразява с уравнения хидролизата на соли.  

Обяснява влиянието на температурата и внасянето на общи йони върху 

хидролизната система. 

Прогнозира възможности за протичане на реакции с участие на 

електролити.  

Планира и осъществява химичен експеримент за определяне 

киселинността  на водни разтвори на соли. 

Използва данни за стандартните електродни потенциали при 

определяне посоката на окислително-редукционните процеси. 

Записва и изравнява уравнения на окислително-редукционни процеси 

по метода на електронния баланс. 

Описва процеса електролиза и дава примери за приложението му. 

Обяснява процесите, които протичат в галваничния елемент и 

електролизната клетка. 

Планира и извършва  химичен експеримент, свързан с окислително- 

редукционни процеси. 

Предлага начини за предпазване на метали и сплави от корозия. 

МОДУЛ 2. ХИМИЯ НА НЕОРГАНИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА 

Тема 1. Разпространение 

и видове химични 

елементи 

Назовава най-разпространените химични елементи в литосферата, 

хидросферата и атмосферата. 

Разграничава видове химични елементи по строежа на електронната 

обвивка на атомите им и по мястото им в Периодичната система 
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1.1. Разпространение на 

химичните елементи. 

1.2. Видове химични 

елементи 

(таблица). 

Тема 2. Вещества на s-

елементи 

2.1. Прости вещества 

2.2. Химични съединения 

на s-елементи 

2.3. Получаване, 

разпространение, 

значение, приложение 

и въздействие на s-

елементи и техни 

съединения върху 

околната среда и 

здравето на човека 

Обяснява характеристики на s-елементите (атомен и йонен радиус,  

йонизационна енергия, електроотрицателност и редукционни свойства) 

с електронния строеж на техните атоми. 

Обяснява свойствата на простите вещества и химичните съединения на 

елементите от 2 (II A) група въз основа на електронния строеж на 

атомите им и мястото им в Периодичната таблица. 

Изразява със схеми и с химични уравнения общи и специфични 

свойства на металите от 1 (I A) и 2 (II A) група на Периодичната 

таблица. 

Сравнява металите от 1 (алкални метали) и 2 (алкалоземни метали) 

група на Периодичната таблица по тяхната активност спрямо кислород, 

водород, вода, киселини. 

Описва общи свойства на хидриди, оксиди, хидроксиди и соли на 

елементите от1 и 2 група на Периодичната таблица. 

Изразява със схеми и с химични уравнения важни за практиката 

свойства на съединенията на елементите от 1 и 2 група на 

Периодичната таблица. 

Обяснява получаването на алкални и алкалоземни метали чрез 

електролиза. Обобщава връзката между вида и свойствата на простите 

вещества и вида и свойствата на по-важни съединения на s-елементите 

(хидриди, оксиди, хидроксиди). 

Обобщава физични и химични свойства на s-елементите. 
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Свързва свойствата на простите вещества и химичните съединения на s- 

елементите с разпространението и практическото им приложение. 

Илюстрира с примери връзката между състава, строежа, свойствата, 

значението и приложението на съединения на s-елементи (Na, K, Mg, 

Ca и  тяхното влияние върху околната среда и здравето на човека. 

Планира и провежда химични експерименти за изследване свойства на 

важни за практиката съединения на натрий, калий, магнезий и калций. 

Извлича и анализира информация от различни източници за 

разпространението, значението, приложението и въздействието на s-

елементите върху околната среда и здравето на човека и я представя 

по подходящ начин. 

Тема 3. Вещества на р-

елементи 

3.1. Прости вещества на 

елементите от 13 (III А) 

до 17 (VII А) група 

3.2. Благородни газове 

3.3. Химични съединения 

на р-елементи 

3.4. Получаване, 

разпространение, 

значение, приложение 

и въздействие на р- 

елементи и техни 

Изразява с химични уравнения взаимодействията на оловен (II) оксид 

и оловен 

(II) хидроксид с киселини и силни основи ─ получаване на 

комплексни соли. Свързва свойствата на простите вещества и 

химичните съединения на елементите от 14 (IV А) група на 

Периодичната таблица с тяхното разпространение, значение, 

приложение и въздействие върху околната среда и здравето на 

човека. 

Описва въздействието върху човека на въглероден оксид, 

въглероден диоксид, токсични метали и неметали. 

Описва общи и специфични свойства на прости вещества и химични 

съединения на елементите от 15 (V А) група на Периодичната 

таблица. 

Изразява с химични уравнения взаимодействията на азот и фосфор с 

водород, кислород, други неметали и с метали. 

Описва получаването на азот от въздуха.  

Описва строежа и свойствата на амоняка. 
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съединения върху 

околната среда и 

здравето на човека 

Изразява с химични уравнения взаимодействията на амоняк с 

кислород, вода и киселини. 

Изразява с химични уравнения взаимодействия на оксидите на азота. 

Изразява с химични уравнения взаимодействия на концентрирана и 

разредена азотна киселина (с амоняк, основни оксиди, основи и соли) 

и на нитрати (термично разлагане). 

Изразява с химични уравнения взаимодействията на фосфорен (III) 

оксид (с кислород и с вода) и на фосфорен (V) оксид (с вода и с 

основи). 

Изразява със схеми и с  химични уравнения свойства на фосфорна 

киселина (степенна дисоциация, взаимодействия с метали, основни 

оксиди, основи и соли).  

Планира химичен експеримент за изследване свойствата на амоняк, 

азотна киселина, нитрати и фосфати.  

Свързва свойствата на простите вещества и химичните съединения на 

елементите от 15 (VА) група на Периодичната таблица с тяхното 

разпространение, значение, приложение и въздействие върху околната 

среда и здравето на човека. 

Описва въздействието върху човека на азот, азотни оксиди, амоняк, 

нитрати, фосфати. 

Изброява основни екологични проблеми, свързани с употребата и 

получаването на нитрати, нитрити и азотни оксиди. 

Описва общи и специфични свойства на прости вещества  и  химични 

съединения на елементите от 16 (VI А) група на Периодичната 

таблица. 

Сравнява свойствата на кислорода и озона. Описва методи за 

получаване на кислород и озон. 
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Изразява с химични уравнения и определя условията за протичане на 

взаимодействията на кислород (с водород, метали, неметали и оксиди) 

и на сяра (с водород, кислород и метали). 

Описва строежа и свойствата на серен диоксид и серен триоксид. 

Изразява с химични уравнения взаимодействия на диводороден 

сулфид (с кислород, вода, основи), на серен диоксид (с кислород, вода 

и основи), на серен триоксид (с вода и основи). 

Сравнява отнасянията на концентрираната и разредената сярна 

киселина спрямо металите. 

Описва разпространението и употребата на инертните газове. 

Извлича и анализира информация от различни източници за 

разпространението, значението, приложението и въздействието на p-

елементите върху околната среда и здравето на човека и я представя 

по подходящ начин. 

Тема 4. Вещества на d-

елементи 

4.1. Прости вещества 

на елементите от 8, 11 

и 12 група 

4.1. Химични съединения 

4.2. Разпространение и 

значение на d-елементи 

и техни съединения 

Свързва мястото на d–елементите (мед, сребро, цинк, желязо) в 

Периодичната таблица със строежа на техните атоми. 

Обяснява свойствата на d-елементите с електронния строеж на 

техните атоми. Описва характерни физични свойства на мед, 

сребро, цинк, желязо. 

Изпълнява химичен експеримент за изследване свойства на мед, 

цинк и желязо и техни съединения. 

Изразява чрез уравнения или схеми характерни химични  

взаимодействия  на мед, сребро, цинк, желязо и техни съединения с 

практическо значение. 

Свързва свойствата на мед, цинк, желязо и техни съединения с 

практическото  им приложение. 

Изразява състава и свойствата на: основни и амфотерни оксиди 
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(меден оксид, цинков оксид, железен оксид, дижелезен триоксид), 

основни и амфотерни хидроксиди (меден дихидроксид, цинков 

дихидроксид, железен дихидроксид и железен трихидроксид) и соли 

на d-елементи. 

Илюстрира с примери биологичното значение на йоните на Cu, Zn, 

Fe, Ag. Аргументира необходимостта от рециклиране на металите за 

опазване на околната среда. 

Сравнява изучаваните преходни метали по тяхната активност спрямо 

кислород, киселини, основи, вода, соли. 

Обобщава характерни свойства на преходните метали. 

Извлича и анализира информация от различни източници за 

разпространението, значението, приложението и въздействието на d-

елементите върху околната среда и здравето на човека и я представя 

по подходящ начин. 

Тема 5. Класификация 

и номенклатура на 

неорганичните 

вещества 

Класифицира оксиди и хидроксиди според строежа и свойствата им. 

Класифицира киселини по състав и свойства. 

Класифицира соли по състав и свойства. 

Прилага правила за наименуване на неорганични съединения и 

монодентатни комплексни йони и съединения. 

Описва състава и свойствата на неорганични вещества с особена 

структура, използвани в съвременните технологии. 

 

Тема 6. Химическа 

промишленост и околна 

среда 

6.1.Металургия 

6.2.Производство на амоняк 

Проучва информация за основни химически производства в 

България и в други страни. 

Изчислява количества на изходни вещества и продукти на химични 

процеси с практическо значение. 

Описва основните принципи в металургията на чугуна и стоманата. 

Описва основните принципи в металургията на цветните метали – 
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6.3.Производство на сярна и 

азотна киселина 

6.4.Производство на 

калцинирана сода 

6.5.Опазване на околната 

среда при химическите 

производства 

пирометалургичен и хидрометалургичен метод. 

Описва по схема производството на амоняк. 

Описва основните принципи при производството на сярна киселина 

и азотна киселина. 

Изразява с уравнения основните процеси в черната и в цветната 

металургия, при производството на амоняк, азотна и сярна 

киселина. 

Коментира рисковете от замърсяване на околната среда при 

химическите производства. 

Коментира възможности за обезвреждане на опасни за човека и 

околната среда вещества. 

Описва принципите за реализиране на безотпадни производства. 

Коментира екологични проблеми, причинени от токсичните метали. 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ: 

За нови знания до 43 часа ~ 60% 

За преговор и обобщение до 5 часа ~ 7% 

За практически дейности (лабораторни упражнения, практикуми, 

дискусии, семинари, учебни екскурзии, работа по проекти и др.) 

не по-малко от 18 часа ~ 25% 

За контрол и оценка до 6 часа ~ 8% 

 

  СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

Оценяването на знанията и уменията на учениците е в съответствие с предвидените в програмата очаквани резултати и 

дейности. Ученикът трябва предварително да е информиран за критериите и системата за оценяване на постиженията му.  
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Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка 

Текущи оценки от устни, писмени и практически изпитвания 40% 

Оценки от контролни работи 30% 

Оценки от други дейности (домашни работи, лабораторни упражнения, семинари, 

работа по проекти и др.) 

30% 

 

Брой часове за изучаване на модули Теоретични основи на химията и Химия на неорганичните вещества в  

XI клас– 72 часа. 

Учебните часове за практически дейности включват и следните примерни теми за лабораторни упражнения: 

1. Изследване влиянието на различни фактори върху скоростта на химичните реакции. 

2. Изследване влиянието на различни фактори върху система в равновесие и равновесния състав. 

3. Определяне pH на разтвори. Хидролиза на соли. 

4. Реакции във водни разтвори на електролити. 

5. Окислително-редукционни процеси. 

6. Изследване свойства на магнезий и на магнезиеви съединения. 

7. Изследване свойства на калций и калциеви съединения. 

8. Сравнително разглеждане свойства на алуминий и олово. Доказване на алуминиеви и оловни йони. 

9. Изследване свойства на сяра, въглерод и йод. 

10. Изследване свойства на киселини. 

11. Получаване на газове. 

12. Сравнително разглеждане на свойства на мед, цинк и желязо. 

13. Свойства на хидроксидите на цинк, мед и желязо 
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  Практическите дейности, лабораторните упражнения, учебните екскурзии и други могат да се планират към 

съответните теми или да се обособят под формата на учебни практикуми в подходящо време. 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ 

 математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите – познаване и осмисляне на 

основни понятия и закономерности; записване с химични формули и образуване на наименования на неорганични и органични вещества, 

изразяване с химични уравнения на важни и практически значими химични процеси; използване на математически действия и формули при 

изчисляване и решаване на задачи в реален контекст; съставяне и разчитане на таблици, схеми, графики, диаграми и представяне на 

закономерности в графичен вид; използване на данни за свойства на изучени вещества за формулиране на изводи и заключения относно 

приложението им в практиката и за физиологичното им действие; наблюдаване, сравняване, разпознаване, разграничаване, моделиране, 

прогнозиране, групиране, класифициране на вещества и процеси; планиране и извършване на химични експерименти за изследване на 

вещества и процеси при спазване на правила за безопасна работа; анализиране и оценяване на информация за екологични проблеми и за 

начини за обезвреждане на опасни за човека и околната среда вещества, аргументиране на мнение в дискусии за взаимоотношенията човек – 

околна среда и личната отговорност на всеки за запазване на равновесието в природата. 

 умения за учене – усвояване на правила, подпомагащи познавателния процес; самонаблюдаване и упражняване на самоконтрол  при 

изпълняване на дидактически задачи; самостоятелно проучване и анализиране на информация от различни източници; установяване на 

причинно-следствени връзки; обсъждане на съвместна дейност при работа в групи и аргументиране на мнение; планиране на изследователска 

дейност и конструиране на апаратури за извършване на експерименти и др.  

 умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт – оценяване на проблеми, свързани с въздействието 

на вещества и процеси върху здравето на човека и околната среда; формиране на критично отношение към замърсяването на околната среда; 

осъзнаване на необходимостта от разумно използване на природните ресурси и рециклиране на отпадъците; формиране на нагласа за 

природосъобразен начин на живот; осъзнаване на личната отговорност за опазване на собственото здраве и природната среда. 

 компетентности в областта на българския език – развиване на техниката на четене и писмената  култура  на  учениците;  обогатяване на 
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езиковата им култура чрез използване на специфичната химична терминология; развиване на умения за работа с различни видове текст 

(научен, научнопопулярен) и различаването им, за извличане на съществена информация от учебника, научнопопулярна литература и други 

източници, за работа с речник на чуждите думи в българския  език  и  терминологичен речник; създаване на текст в устна или писмена форма – 

описание, съобщение, есе, доклад, разширен план, протокол с резултати    и изводи от експериментална дейност и др. при спазване на 

правоговорните и правописните правила; усъвършенстване на  уменията за диалогично общуване при обсъждане на съвместна дейност , 

изразяване на мнение и др. 

 дигитална компетентност – търсене, извличане, обработване и представяне на информация за химични процеси, вещества, смеси    и 

материали; изготвяне на презентация по конкретна тема; използване и създаване на компютърни модели,  анимации  и  симулации на химични 

реакции; използване на мултимедия за представяне на резултати от изпълнението на конкретна изследователска задача и др. 

 умения за общуване на чужди езици – извличане на информация за вещества и процеси от различни източници на изучаван от учениците чужд 

език. 

 инициативност и предприемчивост – организиране и управление на познавателна дейност, планиране на експериментална и проектна дейност; 

създаване на модели и макети на химико-технологични процеси; обсъждане на екологични проблеми и формулиране на решения.  

 социални и граждански компетентности – общуване и партньорски взаимоотношения при работа в екип за разработване  на проекти, 

представяне на продукти от дейности пред аудитория, аргументиране на мнение във връзка с проблемите на опазване на околната среда, на 

собственото здраве и здравето на околните; проявяване на толерантно отношение и приемане на различни гледни точки при дискусии, 

критично и съзидателно мислене при вземане на решения. 

 културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество – изработване на модели, макети и постери; проучване и представяне по 

подходящ начин на развитието на химичната наука, постижения на известни учени и някои  по-важни  технологични процеси; изготвяне на есе 

по конкретна тема и изразяване на позиции по екологични и социално-обществени проблеми; представяне на самостоятелни проучвания и 

проекти. 

 
За постигането на ключовите компетентности е необходимо да се осъществяват и интензивни междупредметни връзки с другите учебни 

предмети: 
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 Български език и литература – създаване на текст в устна или писмена форма при представяне на информация, изводи от експерименти, 

представяне и аргументиране на мнение; 

 Математика – извършване на математически изчисления; процент, работа с таблици, графики,  диаграми;  построяване  на  графики на 

линейни и на квадратни функции и използването им за изводи и заключения; 

 Информационни технологии – търсене на материали по зададена тема на български и на чужд език в  интернет;  използване на  уеб базиран 

електронен речник за превод на текст; дейности при разработване на проект; избор на необходимите технологични средства за реализация на 

проект и участие в екипно му представяне с използването им по подходящ начин; разработване и представяне на презентация при спазване на 

правила; комбиниране на повече от една технологии при разработване на убедителна презентация; интерпретиране на данни от таблици, 

графики и диаграми; 

 География и икономика – природни ресурси; алтернативни източници на енергия, суровинно-енергиен и екологичен проблем; глобално 

затопляне; характеризиране на отраслите металургия (черна и цветна металургия), машиностроене и химическата промишленост 

(производство на органични и неорганични продукти); оценяване на значението на химическата промишленост за решаването на глобални 

проблеми 

 Човекът и природата – основни понятия за строежа на атома и градивните частици на веществата: атом, молекула, йон, електрон, електричен 

заряд; химичен елемент, просто вещество, химично съединение; смеси, оксид, химична реакция, видове химични реакции, модели за строежа 

на веществата; трите състояния на телата и веществата, физични и химични свойства; горене, топлопроводност, проводници, изолатори, 

измерване на обем и маса на течност и на твърдо тяло, измерване на температура, пресмятане плътност на тяло (вещество) с известни маса и 

обем, налягане, разтвор, разтворител, разтворено  вещество, наситен разтвор, ненаситен разтвор, разтворимост на конкретни вещества във 

вода; плътност, температура на топене, температура на кипене; приложение на магнитните материали (магнитни карти и дискове), примери за 

химични процеси, които протичат с отделяне или поглъщане на топлина, свойства на желязото, корозия, получаване на метали, приложение на 

чугуна и на стоманата, източници на замърсяване на атмосферата – природни явления и човешка дейност; вещества – замърсители на въздуха   

и въздействието им върху околната среда и здравето на човека; 

 Биология и здравно образование – групи химични елементи въз основа на процентното им съдържание в клетката и примери за тяхното 

значение; неорганични и органични съединения, изграждащи клетката; биологично значение на йоните на желязо, цинк и мед за живите 
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организми, въглехидрати, липиди, белтъци, нуклеинови киселини (ДНК, РНК); общо и различно между нежива и жива природа по отношение 

на изграждащите ги химични елементи и съединения; биополимери; състояние на дадена популация, биоценоза, екосистема в резултат на 

човешка дейност и влияние на екологични фактори; 

 Физика и астрономия – използване на физични величини и понятия; екологични  проблеми, предизвикани  от  отработените газове на 

двигателите с вътрешно горене, и такива, свързани с топлинното замърсяване на околната среда; връзка между температурните скали на 

Целзий и Келвин; общи свойства на течности и газове; групиране на веществата според техните електрични свойства на проводници 

(свръхпроводници), полупроводници и диелектрици и примери за приложението им; токови носители в металите и полупроводниците; 

магнитни свойства на веществата – диа-, пара- и феромагнитни вещества и примери за приложението им; 

 Технологии и предприемачество – суровини, безотпадни технологии, технологии за рециклиране, полза от енергоспестяването и 

безотпадните технологии за природата и човечеството; 

 Изобразително изкуство – за избор и използване на различни материали при моделиране на обекти и процеси и при изработване на модели, 

макети, постери. 

МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

 С цел подобряване на ефективността на учебния процес се търсят промени и иновативни елементи в методиката на преподаване, както 

и начини за повишаване на мотивацията на учащите. 

 В сравнение с традиционните форми - обяснение, беседа, лекция, диалог, наблюдение, анализ, синтез, упражнение, демонстрация – 

реална или виртуална /явления, опити, събития, процеси и др/, иновативните форми и методи в процеса на обучение имат за цел да 

формират и развиват познавателните способности на учениците. Други методи, които използваме са работа по проекти, изработване на 

курсови работи, мозъчна атака, обмяна на опит, ролеви игри, изготвяне на презентации, работа в групи, възлагане на индивидуални задачи, 

участие в дискусии и разрешаване на проблеми. Иновативните подходи и методи превръщат ученика в активен участник в учебния процес и 

го поставят в центъра на образователното взаимодействие. Нашата работа е насочена към използването на различни интерактивни форми и 

методи в процеса на обучение, както и към разработването на методически модели за работа в учебния час. 

 Прилагането на ИКТ в учебния процес е съвременен подход за предоставяне на разнообразни елементи на учебната среда и по този 

начин за създаване на подходящи условия за реализиране на почти всички стилове на учене.  
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 Ние ще използваме всевъзможни аудиовизуални средства – мултимедия, интерактивна дъска, компютърни модели на реални обекти, 

интернет-базирани ИКТ системи, подходящ софтуер за предоставяне на учебни материали, изработени според съвременните педагогически 

теории. Учениците ще работят в групи, за да завършат задачите си колективно за да постигнат учебната цел. Ролята на учителя се променя и 

от източник на информация става помощник при обучението. 

 Кооперативни методи на обучение са еднакво ефикасни за всички степени на способност и за всички етнически групи; увеличава 

самочувствието и самооценката; създават се положителни връзки, приятелства, взаимодействия, което спомага за преодоляване на 

етнически, физически и ментални бариери; подобряват образователните успехи на учащите; повишава се нивото на разсъжденията; 

генериране на нови идеи и нови решения; осъществява се по-голям трансфер на знания. Дефинирани са пет основни елемента за успешното 

включване на този подход: положителна взаимозависимост, взаимодействие лице в лице, индивидуална отговорност, социални умения  и 

лични и познавателни умения. 
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