
          Работен  лист  по  Химия  и  опазване на  околната  среда за 7 клас за  24.03.20 г 

Здравейте, ученици! 
Знаете ли  как да се  предпазвате  от  вирусите около нас? Защо трябва да се 

пазим  от тях? Между  тях  има ли опасни  и  смъртоносни? 
В настоящия момент  ние трябва да избягваме  физически контактите с други хора, 

извън нашето семейство. Да си мием често  ръцете със сапун и топла вода, ако се наложи да 
излезем навън е добре да си сложим ръкавици и  маска, които сме си закупили от аптеката 
или сме се изработили у дома.  И да не забравяме, че  нашите  близки /баби  и дядовци/ могат 
да  пострадат  най -много от  нашето  безотговорно  поведение. Нека  да не 
подценяваме  силата на тези  микроорганизми, които  не  можем да видим  с 
очите  си.   Пазете се и бъдете  здрави! 

 

   Предлам  да  продължим  с халогенната  гупа  и да  затвърдим  знанията си за нея   със  

следните 3 задачи: погледнете в учебника стр.70,71,73,74,75,79,81,85, 

1.Попълнете  текста  с  липсващите  думи и  изрази. 

   Елементите  .............................................................................. са елементи  от халогенната  

група.Простите им  вещества  са   .......................................................   .Те  имат  ..................................... 

строеж.Агрегатното  състояние на халогените се   променя    от    ............................................  към   

...........................................  . Единственият  течен   неметал е   ...................................   .Физичните  

константи  се  изменят   закономерно  . Всички    неметали са  отровни. Най- силно отровен   е   

................................................  . 

   Халогените  взаимодействат с  водорода и  металите. Активността им     ....................................... 

 с  увеличаването на    на  относителната  атомна   маса на елементите. 

   С  водорода  образуват   халогеноводороди,които  при  разтварянето им  във  вода образуват  

халогеноводородни  киселини.При  дисоциацията  си  те   отделят   ..................................................... 

йони   и  р Н    на    всички  киселини   е  в  интервала    от   ..................   до  .............. . Те  променят  

цвета на лакмуса в   ......................................  цвят.  Силата на халогеноводородните  киселини  .........  

........................................  с  увеличаване на  относителната   атомна маса   на елементите.  С  кисло- 

рода   халогените    ......................................................... . Техните  оксиди   имат  .................... ............. 

характер .  На  всички  оксиди, с изключение на флуора,съответстват  кислородосъдържащи  кисе- 

лини.Това   са   ............................................................................................................ ............................... . 

2зад. Довършете  хим . уравнения. 

Cl2   +   Fe   → ……………………………………………………….            H2  +   Cl2  →  …………………………………… 

Cl 2  + H2O  → …………………………………………………….…          HCl   +  Zn  → ………………………………………  



HBr   +   AgNO3  → ……………………………………………….            H I   + AgNO3  → ………………………………… 

 

  3  зад. Попълнете  таблицата с   липсващите наименование  или  формулата: 

 HCl 

Белина  

Сребърен нитрат  

Хлорна  вода  
 

 

 

 

 

 
 
      
 


