
 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - ПАЗАРДЖИК 

 
4400 гр. Пазарджик, ул. “П. Яворов” № 1, тел/факс  034 446 270, e-mail: riopz@pasat.bg 

К Р И Т Е Р И И 
за оценяване на задачите от олимпиадата по химия от Общинския 
кръг–         VІІІ клас (06.02.2010 г.) – по новата учебна 

програма 
 1. Задача: 25 точки 
1. За обосновка и определяне на химичния елемент    
  2 т. 
2. За направена характеристика на химичния елемент: брой протони и  
    електрони, атомен номер, брой електронни слоеве в атома и брой 
    електрони във външния слой       
 5 т. 
3. За съставяне на оксида на ХЕ във висшата му валентност (SO3) 
  3 т. 
4. За вярно определени и изразени с химични уравнения взаимодействия 
    на оксида по 4 т.         
           12 т. 
5. За вярно написани наименования      
 3 т. 
2. Задача: 40 точки 
1. За вярно написани химични уравнения по 3 т.     
 30 т. 
2. За химичната реакция „гасене” на вар     
   1 т. 
3. За написано определение и посочен пример за неутрализация 
   3 т. 
4. За определено вещество с приложение за получаване на бордолезов 
разтвор  2 т. 
5. За определяне на изходното вещество за получаване на CaO 
   1 т. 

6. За вярно написано химично уравнение: СаСО3 
0t  СаО   +   СО2

   3 т. 
3. Задача: 35 точки 
1. За разделяне на дадените вещества на основи и киселини чрез 
използване на  
    подходящ индикатор (лакмус, фенолфталейн) по 3 т.   
   6 т. 
2. За разпознаване на основите по оцветяване пламъка на спиртна 
лампа   6 т. 
3. За разпознаване на киселините с разтвор на AgNO3 и разтвор на 
ВаСІ2   6 т. 
4. За разпознаване на дадените соли по оцветяване пламъка на спиртна 
лампа   12 т. 
5. За обоснован отговор, защо не може да се използва разтвор на AgNO3 
     като реактив за разпознаване на дадените соли   
    5 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.  


