
ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  7 б, д клас 

Обучението по Химия и опазване на околната среда в 7 б, д  клас ще продължи да се 

осъществява на: https://classroom.google.com/   в отделен  курс (класна стая) за всеки клас. 

 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 Химия и опазване на околната среда 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 

разглеждане на темата за която се отнася.  

 

7 б, д клас  

Масова част - стр. 83 – зад. 3 и 4 

 

 

Задачи върху учебното съдържание по Химия и ООС  

за VII а, в, г клас, от 23 до 27 март 2020 г.  

 

1 задача: 1.1. Научете урока Масова част от стр. 66, 67, и 68 в 

учебника   

1.2. Запишете в тетрадката за работа в клас :  

1.2.1. Заглавието и план на урока. 

1.2.2. Решени задачи от упражненията на стр.68 и 69 в 

учебника. 

1.3. Решете задачите от стр. 56 до стр. 60 на учебната 

тетрадка.   

 

2 задача:  2.1. Прочетете и решете задачите от упражнението  

Метали и техните съединения на стр. 70 в учебника. 

2.2. Изпълнете задачите от стр. 60 и 61 на учебната тетрадка 

 

https://classroom.google.com/


При изпълнение на задачите може да използвате хартиен или 

електронен вариант на учебника от издателство „Педагог 6“  и  

други източници на информация. 

 

ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНА ЗАДАЧА / НЕЙНА СНИМКА/, С ИМЕ, 

ФАМИЛИЯ И КЛАС,  КОНСУЛТАЦИИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧА И 

ДРУГИ ВЪПРОСИ, ЩЕ СЪМ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ  

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 9:00 ДО 14:00 ЧАСА  

GOOGLE КЛАСНА СТАЯ: classroom.google.com 

ПО ИМЕЙЛ : stan0987654321@abv.bg           

ФЕЙСБУК И МЕСИНДЖЪР: СТАНИСЛАВ БОШНАКОВ 

mailto:stan0987654321@abv.bg

