
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ  8а  клас 

Обучението по Физика и астрономия в 8а клас ще продължи да се осъществява на : 

https://classroom.google.com/   

 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 класен 

ръководител. 

 Всеки ученик да бъде регистриран с истинското си име и да има само един профил. 

 По време на съответния час по Физика и астрономия от седмичната ви програма, бъдете в 

classroom, където ще работим по  задачи и теми  за седмицата - ще получавате насоки за 

работа и ще задавате въпроси. 

Домашната работа ще се пише на създадения за целта  документ в  classroom  след  

протичането на часа.  

8а клас  

Задачи от учебника  - стр. 67/ зад. 4 и 5 

 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 

 8Б,В клас 

  

1 задача: Проучете от Интернет начина за построяване на Фаренхайтовата температурна скала: 

 Основни точки в скалата на Фаренхайт 

 Стойност на едно деление от скалата на Фаренхайт , изразено в Целзиеви градуси 

 Преминаване от Целзиева във Фаренхайтова  температура и обратно 

2 задача: Сравнете скалите на Целзий, Фаренхайт и Целзий относно: 

 Стойност на едно деление от скалата, изразено в Целзиеви градуси 

 Температура на топене на леда 

 Температура на кипене на водата 

 Най-ниската температура, възможна в природата 

3 задача: Решете 1 – 7 задача от Тест 4 /Топлинно движение/  Вариант 1 от учебника  Указание: 

При решаване на зад. 4 използвайте данните от графиката при прилагане на формулата за 

определяне на количество топлина. Не забравяйте да работите с величините в основни единици!  

 

Организация на учебния процес: 

https://classroom.google.com/


 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/

