
Физика и астрономия 

11а 

Организация на учебния процес:  Използваме Google classroom и MSTeams  

 

1. MS Teams – в началото на всеки час и при провеждане на час с обсъждане  

2. Google classroom (https://classroom.google.com) 

 Работим в Google classroom в отделни за всеки клас курсове (класни стаи). Кодът и 

инструкцията за регистрация са предоставени на класния ръководител.  

 В classroom са написани заданията за съответния час по физика и астрономия, даден в 

програмата за седмицата. 

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

като прикачен файл). 

 

Задания 

Задание 1 (І час за седмицата): „.Ултравиолетови лъчи – спектрален диапазон, приемници, 

свойства, приложение“. Обсъждане по време на часа  

Задание 2( ІІ час за седмицата): „Рентгенови лъчи – спектрален диапазон, приемници, 

свойства, приложение“. Изготвяне на презентация 

Задача: Изгответе презентация по горната тема .Презентацията да съдържа най-малко 7 

слайда. Спазвайте изискванията и критериите за изработване на презентация, с които сте 

запознати. 
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Задания 

Урок 30„Вътрешен строеж на звездите, източници на енергия, еволюция на звездите“ – урок за 

нови знания 

Направете презентация , като направите избор между следните теми: 

1. Вътрешен строеж, източници на енергия при звездите. 

2. Еволюция и стадии в развитието на звездите. 

Презентацията да съдържа най-малко 7 слайда. Спазвайте изискванията и критериите за 

изработване на презентация, с които вече сте запознати. 
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