
            Работен  лист  по   Химия  и опазване на околната среда   в  7  клас  за 31.03.20г 

                                                                  Здравейте  ученици! 

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! 

 

    Продължаваме  с  учебното  съдържание  по учебника.  Днес  ще разгледаме 2 урока от стр.92 

и  94/  урок 3.12 и 3.13/ .Прочетете  и  изгледайте  от сайта на Уча.се / който в момента  се  

споделя  безплатно за всички/ горепосочените уроци. Аз ще опитам да разкажа накратко и по 

най-опростен начин  съдържанието  на материала. 

   Спомняте ли си какво озвачаваше  думата  дисоциация? Това е разделяне. Водата  при своята  дисоциация  се  

разделя на йони. Едните се наричат  водородни  положителни йони, а  другите – хидроксидни отрицателни йони. 

Количеството  на едните   и другите във  водата са равни.Кол-кото  ходородни  ,толкова и хидроксидни  йпни има в 

чистата вода. 

   Водата,   обаче   не е  само  чиста . Към нея прибавяме  други вещества,например  сол, оцет,захар, плодови 

киселини и  други  вещества. Тогава  количесвото на  йоните се променя.Понякога водородните стават повече и  

казваме, че  разтворът вече е  кисел, а понякога   хидроксидните  йони стават повече.Тогава  разтворът    става  

основен  или още  алкален.Ако  прибавим солна  или  друга киселина  към  вода,токава броят на водородните йони 

се покачва значително  спрямо  хидроксидните/ кисел разтвор/. Ако  прибавим  натриева  основа  или друга основа 

към  вода ,тогава броя на  хидроксидните  йони  ще стане много по-голям  от  тези  на водородните в разтвора. 

       Учените са направили  скала ,с която да измерват количеството на водородните йони в разтвора. Водородните 

йони се измерват чрез  така  наречения  водороден показател ,който се изобразява  като  рН /пе ха/.Вижте в 

учебника. Тази рН  заема стойности от 1 до 14. Водата съдържа  равен брой  Н+ водородни  положителни йони и  

същия брой ОН- хидроксидни отрицателни йони.Следователно  средата на 14  е 7. За това рН  на водата = 7 .Ако сме 

прибавили киселина , броят  на  Н+  се  увеличава и рН заема стойности от 1 до 7 .Тази среда е кисела. Ако не знаем 

какво има в чашата пред нас  и за да проверим  дали е ода или нещо друго  използваме индикатор / лакмус , 

фенолфталеин и др. Индикатори/.При лакмусовата хартийка оцветяването от киселина ще е в червен цвят.Но ако  

беше  разтворена натриева основа , цветът на хартийката щеше да е в синьо  оцветяване. При основна среда  

водородния показател е със стойности  от  7 до 14.  

    Прочетете 2 урока от учебника отново.Изгледайте  от Уча .се   уроците  и изпълнете следната 

задача, която се намира на стр.95 / зад 1  като  домашна  работа. 

Дадени са  веществата:  Cl , Na OH,  NaCl , K2O ,HCl, CO2, Li OH,  HI , Na 2O2 , Br2, KOH, HF. 

Основа Наименование на 
основата 

Киселина Наименование на 
киселината 

    

    

    

 



 


