
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 

 

11 А клас 

Задание 1 ( І час за седмицата) 

1 задача: Проучете и обяснете кога и как се получава  явлението „двойна небесна дъга“ 

 2 задача: Използвайки Интернет-сайтове, подгответе компютърен албум с фотографии на тема 

„ Интерференция на светлината“  

Задание 2 ( ІІ час за седмицата): Урок за нови знания: 

Проочетете и разучете подробно Урок 7/ стр.23 „Дифракция на светлината“. 

Разгледайте подробно примерите и направените чертежи. Направете разширен план. 

Отговорете писмено на въпросите и задачите след урока в следната последователност: 

зад.1, зад.2., зад3, зад.5. 

 

Организация на учебния процес: 

 Работим в Google classroom (https://classroom.google.com) в отделни за всеки клас 

курсове (класни стаи). 

 Всеки, който все още не е регистриран в курса (класната стая) на класа, да го направи 

незабавно. Кодът и инструкцията за регистрация са предоставени на вашия съученик 

Петър Карчев 

 Всеки ученик да бъде регистриран с истинското си име.  

 По време на съответния час по физика и астрономия, даден в програмата за седмицата, 

бъдете в classroom, където ще работим по гореизписаните задачи за седмицата - ще 

получавате насоки за работа и ще задавате въпроси. 

  Домашната работа ще се изпраща в classroom по указания за часа начин (най-често 

като прикачен файл). 

 

 

 

11 Б, В, Г клас: 

Урок за нови знания: 

Проочетете и разучете подробно Урок 23/ стр.72 „Ядрен синтез“. Разгледайте 

подробно примерите и направените чертежи. Направете разширен план. Отговорете 

https://classroom.google.com/


писмено на въпросите и задачите след урока в следната последователност: зад.1, 

зад.2., зад3. 

 

 

Организация на учебния процес: 

 Работим в Google classroom (https://classroom.google.com) в отделни за всеки клас 

курсове (класни стаи). 

 Всеки, който все още не е регистриран в курса (класната стая) на класа, да го направи 

незабавно. Кодът и инструкцията за регистрация са предоставени на класния 

ръководител. 

 Всеки ученик да бъде регистриран с истинското си име.  

 По време на съответния час по физика и астрономия, даден в програмата за седмицата, 

бъдете в classroom, където ще работим по гореизписаните задачи за седмицата - ще 

получавате указания и ще задавате въпроси. 

  Домашната работа ще се изпраща в classroom по указания за часа начин (най-често 

като прикачен файл). 

 

https://classroom.google.com/

