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К Р И Т Е Р И И 
за оценяване на задачите от олимпиадата по химия от Общинския 

кръг–         VІІ клас (06.02.2010 г.) 
1. Задача: 35 точки 
1. За съставено химично уравнение за получаване на цезий  
  3 т. 
2. За всяко вярно написано уравнение по 2 т.             
20 т. 
3. За вярно написано наименование по 1 т.    
  6 т. 
4. За определена валентност на химичния елемент   
 1 т. 
5. За определяне на химични елементи подобни на цезия  
 3 т. 
6. За общото наименование на Li, Na, K, Rb, Cs – алкални 
елементи  2 т. 
 
2. Задача: 25 точки 
1. За правилно съставени химични формули на Р2О3 и Р2О5  
  4 т. 
2. За определяне броя на кислородните атоми    
 8 т. 
3. За написана формула на химичното съединение – Н3РО4  
 2 т. 
4. Емпиричните формули показват: кое е веществото, качествения 
    му състав, количествения му състав     
 5 т. 
5. Ar е величината, която показва колко пъти масата на един 
атом е 
    по-голяма от 1/12 част от масата на въглеродния атом 
  6 т. 
 
3. Задача: 40 точки 
1. За всяка вярно съставена химична формула по 3 т.   
            12 т. 
2. За правилно съставена структурна формула по 3 т.  
            12 т. 
3. За всяко вярно определено и изразено химично взаимодействие 
по 4 т. 16 т. 
 

За областен кръг по химия се класират ученици, получили не по-
малко от 75% от възможните точки, т.е. 75 точки.  

Областният кръг на олимпиадата по химия ще се проведе на 27 
февруари 2010 година от 09.00 часа. За целта, до 15.02. 2010 година 
да се представят в РИО – Пазарджик протоколите на явилите се ученици 
и протоколите на класираните ученици заедно с писмените им работи на 
експерта по химия и предложение за квестори. 
 Областният кръг на олимпиадата по химия ще се проведе в СОУ 
„Георги Бенковски” – Пазарджик; бул. „Христо Ботев” 38.  


