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ПРЕДГОВОР 
 

Настоящото издание бе провокирано от идеята да се съизмери 

учебното съдържание, което учениците са усвоявали преди повече от 

век, с онова, което днес българското училище предоставя на 

подрастващите. Погледът назад в миналото винаги обогатява, дава 

други гледни точки, генерира идеи. В съвременния свят, доминиран 

от технологиите, това е по-важно от всичко – да се намери балансът 

между традицията и новото, да се получи сцепление между тях, за да 

се изведе в съвременния образователен процес най-приложимото и 

ефективното като методика и обхват на знание. 

Екипът, който подготви този сборник, неслучайно се фокусира върху 

природните науки. И преди, и особено днес те са в авангарда на 

цивилизационното развитие. Интересът към тях остава траен. Затова 

знанието за това, какво са учили предходниците ни преди повече от 

век по тези науки е важно. В определени случаи то би ни помогнало 

да се върнем към позабравени позитивни и рационални моменти от 

образователния процес, за да ги съчетаем с новото. 

В далечната 1881 г. с идването на Васил Атанасов, възпитаник на 

Пражката политехника, като инспектор (директор) в Областната 

реална гимназия в Сливен за първи път в страната се въвежда 

кабинетното обучение. Създадени са първите кабинети по естествена 

история, по химия, по физика. Поставени са високи критерии за 

успеваемост. 

Гимназия „Добри Чинтулов“ притежава ценна колекция от годишни 

отчети за преподаваното учебно съдържание в училището от тези 

години. Именно тях предлагаме на вниманието на читателите. Те бяха 

подбрани от учителите по химия Лидия Димитрова и Женя Кожева. 

Преднамерено в настоящото издание запазихме правописа във вид, 

близък до този отпреди правописната реформа от 1945 г. Така 

текстовете придобиват автентичен вид и същевременно не са по-

малко четивни. 

Целта на настоящото издание е да формира отношение на 

съпричастност към естественонаучното познание, което би довело до 

по-висока екологична култура сред подрастващите. 
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Изданието се осъществява по проект на гимназията към ПУДООС - 

Министерство на околната среда и водите на тема „Традицията в 

изучаването на природни науки в ППМГ „Добри Чинтулов", гр. 

Сливен" към Национална кампания „За чиста околна среда – 2019 г." 

 

От издателите 
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ВТОРИЙ ГОДИШЕНЪ ОТЧЕТЪ 

на 

ОБЛАСТНАТА РЕАЛНА ГИМНАЗИЯ 

въ 

СЛИВЕНЪ 

за 

Учебната 1882 – 3 година 

Учебна материя, вземена презъ учебната 1882 – 83 год. 

 

КЛАССЪ I. 
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Естествознание: 1 ч. въ седм. Начални познания за царството 

на животнитѣ, особенно домашнитѣ. Наука за камьнитѣ; най-употр. 

ископаеми. Наука за растенията и най-употрѣбнитѣ отъ тѣхъ. 

Шкорпилъ.   

 КЛАССЪ II.  

 Естествознание: 2 ч. въ седм. Зоология – Класифирувание на 

животнитѣ: Грабначни и Безграбначни. 

Шкорпилъ. 

КЛАССЪ III. 

 Физика. – 3 ч. въ седм. Основни понятия. Общи свойства на 

тѣлата: протяжениость, непроницаемость, подвижность, 

самонадѣяность, дѣлимость, шупливина, свиваемость и 

разширяемость, тяжесть, тегло, гѫстота. Частни свойства на тѣлата; 

Молекуларни сили и трояко състояние на тѣлата; твьрдость и 

крѣхкость; пьргавина и провлачность; ягкость, прилѣпность и 

капилярность. 

1)Топлина. -: температура, топлопроводность, промѣнение на 

обѣма и на състоянието на тѣлата, мѣрение на топлината, извори на 

топлината. 

 2)Магнетизмь. -: Магнетни явления. Правяние на искустни 

магнети. Земний магнетизмъ. 

 3)Електричество. -: а) Електричество възбудено отъ тьркание. 

Основни явления. Електр. уряди. Атмосферно електричество. б) 

Електричество отъ досягание (галванизмъ). Галванически токъ. 

Дѣйствия на Галван. токъ. Индукция. Термоелектричество и животно 

електричество. 

 Химия: Пьрво познание; Физ. и Химич. явления и разлика. 

Атоми и молекули; Хим. сила; елементи; съединение. Сложни тѣла и 

най забѣлѣжителни елементи. 

Атанасовъ. 

 Естествознание. – 2 ч. въ седм.  
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Минералогия: Кристалография; Физ. и Хим. свойства; забѣл. прости и 

сложни минерали. Ботаника: Тайно и явнобрачни растения. Най-

обикновеннитѣ отъ тѣхъ. 

Шкорпилъ. 

КЛАССЪ IV. 

 Естествознание. – 2 ч. въ седм. Наука за человѣческото тѣло 

– Анатомия, Физиология и Хигиена. 

Шкорпилъ. 

 Физика. – 2 ч. въ седм. Топлина, магнетизмъ и електричество; 

статика, акустика и свѣтлина. 

Шакъ. 

 Химия. – 2 ч. въ седм. Въвеждание физ. и хим. явления. 

Аффинита; съединение и смѣшение. Стихиометрия. Номенклатура. 

Наука за атомитѣ, и тѣхна валенция. Прѣгледъ на елементитѣ.  

Неорган. Химия. Металоиди. Водородъ, кислородъ, азотъ, хлоръ, 

бромъ, иодъ, флуоръ, сѣра, селенъ, въглеродъ, кремьй, фосфоръ, 

арсенъ, боръ. Метали: калий, натрий, аммоний, барий, стронций, 

варий, магнезий, алуминий. Срѣбро, манганъ, желѣзо, хромъ, 

кобалтъ, никелъ, цинкъ, олово, мѣдъ, живакъ, бисмутъ, антимонъ, 

арсенъ, злато, калай, платина.  

Орган. Химия: Орган. тѣла, сложни орган. радикали. Общи свойства 

на орган. тѣла и тѣхното раздѣление. Киянъ и съединенията му. 

Въгловодороди. Смоли. Орган. кислини. Алкооли. Масти и восъци. 

Въглохидрати. Орган. основи. 

Атанасовъ. 

  КЛАССЪ V. 

 Естествознание. – 2 ч. въ седм. История на естественитѣ 

науки. Анатомия. Физиология и систематика на животнитѣ. 

Гръбначни и безграбначни животни. 

Шкорпилъ. 
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 Химия. – 2 ч. въ седм. Вещество, тѣло и природа. Прѣдметъ и 

опрѣдѣл. на Химията-Синтеза и Анализа. Сложни и прости тѣла; 

аффинита. Стихиометрия. Атомическа теория. Сходность на Атомич. 

теория съ законитѣ на Стихиометрията. Българска химическа 

номенклатура. Атомова валенция. Видове химически хормули. 

Химич. уравнения и исчисления. Раздѣление на Химията.  

Неорганическа химия. Металоиди: водородъ, кислородъ, озонъ, 

азотъ, хлоръ, бромъ, водъ, флуоръ, сѣра, селенъ, фосфоръ, боръ, 

въглеродъ, киянъ, кревний. Подробно изучвание съединенията на 

металоидитѣ, именно: Какъ се намиратъ въ природата, какъ се 

правятъ, какви отличителни свойства притежавѫтъ, и за какво 

служатъ въ практ. животъ. 

Атанасовъ. 

  КЛАССЪ VI. 

 Естествознание. – 2 ч. въ седм. Ботаника: Анатомия, 

Физиология и Морфология на растенията. Тайнобрачни, 

Монокотиледонни и Дикотиледонни растения. 

Шкорпилъ. 

 Физика. – 2 ч. въ седм. Състояние и общи свойства на тѣлата; 

статика, хидростатика и аеростатика; Динамика. 

Шакъ. 

 Химия. – 3 ч. въ седм. Подробно изучвание металитѣ, както и 

на съединенията имъ, съ особно внимание върху металургията на ония 

метали, които имѫтъ голѣмо употрѣбение въ живота: калий, натрий, 

литий, амоний; алкалоземни: барий, стронций, варий и магнезий; 

земни: алуминий (глинени издѣлия, стъкло). И Тѣжки: манганъ, 

желѣзо и хромъ, кобалтъ, никелъ, уранъ, индий, цинкъ, кадмий, олово, 

мѣдъ, антимонъ, арсенъ, бисмутъ, калай, волфрамъ, молибденъ, 

срѣбро, живакъ, злато, платина. Нѣколко Практически упражнения по 

суха анализа (1 ч. въ седм.). 

Атанасовъ. 

Сбирка отъ учебни пособия. 
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Сбирка по Физика. 

Нови добавени наряди: хидростатически кѫнѫни, 

Поларизачний нарядъ отъ Ньорембергъ (съ препаратитѣ му), Сирена 

Каньард-Латурова, Мултипликаторъ, Галванопластический нарядъ, 

Бунгеновъ спектроскопъ, Пикнометръ, Тангенциална бусола, 

Реостатъ отъ Якоби, Стъкленница на Лане, Моделъ на гръмосводъ, 

Барлово колилце, Магический фенеръ, Сигналенъ часовникъ съ 4 

звѫнци и съ една батерия отъ 8 Лекланшови члена, Електросвѣтна 

трѫбица, Електрическа машина, 4 Даниелови и 4 Бунзенови члена, 

Моделъ отъ Бабинетова ключъ. 

Сбирка по Химия. 

Купени нови: 2 балончета отъ каучукъ, 1 Сахарометръ (съ 

топломѣръ), 1 Фосфорена дѫска за As, 1 стъкленъ диализаторъ, 2 

дьржелки за платиненъ телъ, 2 екзикатори, 1 Либиговъ хладитель, 1 

стъклена лампа съ металическо гърло, 1 малка пещъ отъ желѣзна 

тенекя, 8 фурчи за чистение на епруветки, бирети и пр. 1 платинено 

гърненце, 2 стъклета за кобалтенъ растворъ, 1 алкоолометръ, 2 

фарфорени ладийки за пържение, 1 желѣзна лѫжичка за разтапяние и 

1 стъкленна, 1 платинено блюдце, 1 стъклено хаванче, Млѣкомѣръ, 1 

ацетометръ, 100 gm. пергаментъ, 10 кутийки реагент, книга, 20 листа 

пѣсъчна книга, 1 газометръ (стъкленъ), 1 нарядъ за As.H3, 1 нар. за H2S 

и 1 за CO2 (нова система), 1 стоянъ за бирети и пипети, 1 суширна 

(тенекяна), 1 пониклуванъ топломѣръ (за прѣдъ прозорецъ), 1 

нарѫчни кѫнѫнки (пониклувани), 1 водна баня отъ мѣдъ и една отъ 

фарфоръ, 1 аналитически кѫнѫни за 100 gm., най-нова система, съ 

позлатени блюда и рамена, 1 кутия съ теглилки (позлатени) до 50 gm., 

Антимонъ; червенъ, зеленъ, синъ, протакаленъ, желтъ, черенъ, 

анилинъ (нова боя); брошъ, бруцинъ, калий, азотено-кобалтена соль, 

газоленъ, фенолфталейнъ, алуминий, платинъвъ хлоридъ, златѣстъ 

хлоридъ, кофейнъ, иодоформъ, кадмий, колодиумъ, кес. хипурова, 

салицилена кислина, нитробензолъ, натрий, карболена варъ, водно 

стъкло (въ растворъ), до 26 вида алкалоиди (органически основи) и 

160 разни минерали за суха анализа.   

Сбирка по Естествена история. 
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През тази учебна година се набави природоиспитателната 

сбирка съ слѣдующитѣ прѣдмети: 

а). въ зоологическото отдѣление: 

Натъпкани (съ памукъ) животни: една маймуна, хомякъ, 

дългоуший прилѣпъ, колибри, чучулига, скорецъ, папагалче, 

пепелявъ кълвачъ, горска кукумѣвка, соколъ, лѣтуща риба, бодлива 

риба (Balistes), морский правъ ракъ, морский паякъ (Majo). 

Алкоолни препарати (животни въ спиртъ): 

Дъждовникъ (Triton), платесса-риба, леуцискусъ-риба; комаръ, 

скрипя (зъмина майка), оннесия, пустиначеский ракъ, щитникъ 

(Apus), дѣтинска глистя, биссерна мида, морска актиния, сладководна 

гѫба, срѣдоморска коматула, африканский хамелеонъ. 

Гнѣзда: отъ салангана-лѣстовица и отъ сновачътъ. 

Изсушени животни: кривакообразна мида (Pinna), стомахъ отъ 

овца, коралъ, яйце отъ африканска (камилска) птица. 

Наподобени природнини: кътенъ зѫбъ отъ прѣднотопния слонъ 

(мамутъ), морска актиния. 

За анатомията на человека: сърдце и разрѣзъ на увеличена 

человѣческа кожа (модели). 

Разни зоол. принадлѣжности: торба за ловение хвъркати 

насѣкоми, двѣ кутийки за събирание на насѣкоми, топчѣсти игли за 

набучвание на насѣкомитѣ; лозяна мушица (филоксера). 

б). Въ ботаническото отдѣление: 

Наподобенъ цвѣтъ на златовършецъ и бабинъ трънъ, сбирка 

отъ сушени растения изъ срѣдна Европа, наподобени зѫби, прочуто 

хигроскопическо растение Анастатика, ботаническа торба (отъ 

тенекия) за събирание растения. 

в). Въ минералогическо-геологическото отдѣление: 

Кристалографически оси, малка геологическа сбирка въ видъ 

на книжка, двѣ геол. чукчета, двѣ кутийки за камъни. 
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Природоиспитателната сбирка се снабди и още съ единъ 

голѣмъ микроскопъ, зарѫчанъ отъ Фирмата Райхертъ въ Виена. Този 

микроскопъ се състои отъ № III, 3, 6, 8, II, III, V, отъ единъ аппаратъ 

за рисувание микроскопически прѣдмети, полар. аппаратъ, слюдени 

стькленца, една кутийка отъ 24 микроскопически препарати и пр. 

Въ наглѣдностьта по научванието на природнитѣ науки при 

тукашната гимназия спомогнахѫ: урѣжданието на една малка 

ботаническа градинка въ дворътъ на училището, изложение въ 4 

долапчета на разни технологически прѣдмети, шестъ зоологически 

образци „Полѣзни и врѣдителни животни за землѣдѣлието“, 

зоологически образци отъ Брема, атласъ и образци по Ботаника отъ 

Зипелъ-Боллманъ, образци на диаграми на цвѣтове; една сбирка отъ 

разни дьрва, атласъ по анатомията на человѣка, геологически образци 

отъ Фричъ и Хохщетръ. 

Природоиспитателнитѣ изслѣдвания на Сливенската 

Окжолия и Источний Балканъ, продължена отъ миналата година, 

принесохѫ на заведението: съставена една сбирка отъ 150 буболечки 

изъ Сливенската Околия; въ ботаническото отдѣление се значително 

увеличи сбирката отъ сушенитѣ растения изъ Сливенската Околия; въ 

минералогическо-геологическото отдѣление се увеличи сбирката съ 

самородна мѣдъ и мѣденни руди изъ Источний Балканъ, съ оловени 

руди (галенитъ) изъ Ямболската Околия, камьни въглища отъ с. 

Исирлий, магнетитъ отъ с. Кортенъ, гипсъ (алчия) отъ с. Раднемахала, 

съ 100 разни видове окаменелини изъ Сливенската Околия, Источний 

Балканъ, и отъ другитѣ мѣста изъ областьта. 

Подаръци: Г. Х. Шкорпилъ подари една семейство на пора 

(натъпкано), тьралежъ и катерица. Г-нъ Х. Стоенчо Х. Тачевъ – 

нѣколко камьни за прьстени (имитации); Маджуновь отъ V. классъ 

подари една малка сбирка отъ морски охлюдки и миди, събрани до г. 

Анхиело; Анастасъ Саввовъ отъ II. классъ подари славянский слѣпокъ 

(Typfla spalax) който г-нъ Мих. Мариновъ, аптекаръ въ Ямболъ, 

безплатно натѫпка; Ученицитѣ отъ I, II и III классъ показахѫ и тази 

година голѣмо усърдие въ събиранието на разни природнини изъ 

Сливенската околия.      
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Едновремешно море въ околностьта на Сливенъ. 

отъ 

Прѣподавательтъ Х. В. Шкорпилъ. 

Всѣкой, който събира или попочуква разнитѣ камьни, които му 

се испрѣчвѫтъ отпрѣдѣ, наистина привлича вниманието на хората, 

които го срѣщѫтъ. Даже има мнозина, които и ще попитѫтъ: „Какъ 

може нѣкой да се занимава съ камьни, съ тѣзи мъртви прѣдмети“? 

Надѣвамъ се, че съ изяснението си ще подбудя почитаемата 

публика къмъ по-внимателното изучвание на скалитѣ, на тѣзи 

съмнително мъртвитѣ прѣдмѣти, които криятъ въ себе безчисленни 

доказателства за живота, който е владѣялъ по тѣзи страни прѣди 

вѣкове. Въ нѣкои камьни напр. въ Сливенската околность намираме 

явни доказателства, че едно врѣме тукъ е имало море. За изворъ на 

такива доказателства ни служатъ окаменелитѣ животни, които едно 

врѣме сѫ живѣли въ морето, сетнѣ и оставили тѣлата си въ 

исѫхналото блато. 

Камьнитѣ, въ които намираме окаменели животни, прилични 

на досега живущи морски животни, прѣдставляватъ ни „исѫхнало 

блато“ – останки отъ бивше море. Ако се расходиме покрай нѣкой 

морски брѣгъ въ врѣме на отливъ, ще намериме разни морски 

охлидки, миди, раци и пр., които морето исхвьрлило. Прилива, който 

иде слѣдъ отливи, затрупва по-голѣмата часть отъ тѣхъ въ пѣсъка или 

блатото. Съ течение на врѣмето, когато брѣгъть се издига надъ 

морската повърхность, то, постьпенно и блатото исѫхва, тъй щото 

слѣдъ хиляди години се промѣня на скала, въ която намираме 

окаменели вече миди, раци и други морски животни.  

Издиганието на брѣговетѣ на едновремешното море въ 

околностьта на Сливенъ, имало за причина честитѣ землѣтрѣсения и 

лавоизвержения, отъ които намираме безчисленни слѣди до с. Сотиря, 

до р. Тунджа (топли извори) и пр. Слѣдъ силнитѣ землѣтрѣсения въ 

1822 г. морския брѣгъ въ Хили (Америка) се издигна о 3-4 стьпки, тъй 

щото стриди и др. животни, на скалата прираснали, останали на сухо. 
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Ако възлѣземъ въ Селището, (близу до г. Сливенъ), прѣзъ 

мостътъ въ улия, посрѣдъ двѣтѣ устия (проходи), по стрьмний пѫт, 

що води прѣзъ Мутрунъ, ще намѣриме огромно количество 

окаменели морски стриди, които давѫтъ положителното 

доказателство за съществуванието на едновремешното море по тѣзи 

мѣста, гдѣто сега намираме ония окаменелини. Тъй като до сега 

живущи стриди се вадятъ само покрай брѣговетѣ на моретата, то 

спорѣдъ тѣзи окаменели стриди, можемъ да сѫдимъ, че по тѣзъ мѣста, 

гдѣто ги намираме, както въ Сѣлището, по дълбокия долъ чакъ до 

мънъстиря св. Петка въ с. Сотиря, се е распространявалъ брѣгътъ на 

едновремешното Сливенско море. 

До сега живущитѣ стриди сѫ морски, слузни животни, на 

които плоското тѣло е зарасло на вътрѣшнитѣ стѣни на двѣ подвижно 

словени и варовити черупки, нарѣчени скойки. Нѣмѫтъ ни глава, ни 

крака и сѫ заловени за морското дъно съ едната си черупка. Стридитѣ 

живѣятъ въ морето близу до брѣговетѣ, на нѣкои мѣста въ безбройно 

множество. Черупкитѣ имъ сѫ отъ вънка листнати, тъй както у 

окаменелитѣ стриди, които намираме въ Сѣлището, въ дълбокия долъ 

и до самия мънастиръ св. Петка въ с. Сотиря. 

До сама таквасъ вѣроятность, която намираме за това море, 

можемъ да дойдемъ и за топлината му. Въ Сѣлището, до една 

долчинка въ лозята, намираме окаменели морски охлюви, нарѣчени 

„смокини“ (Pirula), които и до днешно врѣме живѣятъ въ Индийския 

Океанъ и отъ части по брѣговетѣ на срѣдна Америка. Намиранието на 

окаменели „Pirulae“, въ околностьта на Сливенъ, показва тропическия 

характеръ на едновремешното море.  

Около с. Сотиря намираме цѣли баири, които състоятъ отъ 

милиони и милиони животинки, нарѣчени нумулити; тѣ означавать 

научно камьнитѣ, въ които ги намираме, като нумулитена (еоценена) 

формация. Отъ огромното натрупвание на тѣзи мънички, на 

охлювчета прилични, пьрвачни животинки (Protozoa) сѫ се 

образували цѣли планини. Отъ нумулитенъ камькъ сѫ направени 

голѣмитѣ сгради, нарѣчени пирамиди – памятницитѣ на човѣческата 

сила и постоянство. 
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Херодотъ споменува за нумулититѣ въ камъкътъ на 

египетскитѣ пирамиди, ужъ че били окаменела лѣща, която 

распрьснали еврейскитѣ работници. 

Туй сѫщото нумулитено море, което се разливало въ 

околностьта на г. Сливенъ, въ същото врѣме се е распростирало и на 

Истокъ прѣзъ Источний Балканъ, Южна Руссия, Персия както и прѣзъ 

Марокко, Египетъ, Арабия чакъ до Индия. Особенно впечатление ни 

докарва и туй, че въ околностьта на с. Сотиря, намираме окаменели 

щипци отъ единъ морски ракъ. 

Но, защо не намираме цѣлия ракъ окаменелъ? Това лесно ще 

си изясниме ако прѣдварително изучимъ единъ подобенъ ракъ, който 

до днешно врѣме живѣе въ Срѣдиземното море. Тѣлото му е мѣгко, 

ципѣсто, и само щипцитѣ му сѫ твърди. Такъвъ е почти билъ и тойзи 

ракъ, който, въ врѣме на нумулитеното море, е живѣлъ въ околностьта 

на с. Сотиря. 

Мѣгкото му тэло се разрушило, а твьрдитѣ му щипци 

окаменели. 

Друго явление въ камьнитѣ до с. Сотиря е, че се намира въ тѣхъ 

окаменела кривакообразна мида (Pinna), за която неопитнитѣ 

прѣдполагать, че била „рибена опашка“. Ако сравнимъ тъзи 

окаменелина съ досега живущата въ Срѣдиземното море, 

кривакообразна мида, ще видимъ, че принадлѣжятъ почти къмъ единъ 

и сѫщий видъ. Тя прилича на кривакъ; черупкитѣ и сѫ еднакво тънки 

и съ острия си врьхъ бива заровена въ пѣсъка. 

Твьрдѣ любопитни окаменели въ околностьта на г. Сливенъ и 

с. Сотиря сѫ и морскитѣ тьралежи. Морскитѣ тьралежи, които до 

сега живѣятъ въ Срѣдиземно море, сѫ като кълба валчѣсти животни, 

цѣли покрити съ подвижни бодили; горния пласть на тѣлото имъ се 

състои отъ многобройни правилни плочици (дъсчици), които имѫтъ 

многобройни малки дупчици; по плочкитѣ има нарѣдени брадавички, 

на които сѫ прикрѣпени подвижнитѣ бодли. 

Морскитѣ тьралежи вадѣли и изъ едновремешното сливенско 

море; особенно тѣзи видове (Cidaris), на които тѣлото било покрито 

съ топчѣсти иглици, (нарѣчени окаменели „желѫди“). 
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За по-голѣмо доказателство, за сѫществуванието на голѣмата 

топлина на водата въ бившето сливенско море, служи туй, че се 

намиратъ сега окаменели звѣздоподобни корали въ околностьта на 

Сливенъ (Селището). Тъй като досега живущитѣ звѣздоподобни 

корали живѣятъ въ моретата на топлитѣ пояси, въ които топлината на 

водата надминува 200 С, (мѣжду 250 сѣв. до 300 южна ширина), то 

прѣдполагаме, че и водата на бившето сливенско море имала сѫщата 

топлина. 

Коралитѣ сѫ едни цѣвни полипи, които градѫтъ варовититѣ си 

жилища повече на ширъ и покривѫтъ цѣли скали или пакъ 

образувѫтъ неподвижни грамади. Отъ постоянното размножавание на 

коралитѣ, съ врѣме, се образувѫтъ коралови плиткости, рѫтове и 

острови, отъ които и морското дъно нѣкъдѣ бива съвсѣмъ издигнато 

и прѣпятствува на свободното плувание на корабитѣ. Нѣма съмнение 

че и въ едновремешното сливенско море сѫ сѫществували подобни 

коралови рътове. Коралитѣ не живѣятъ на-само, но задружно и като 

се размножявѫтъ чрѣзъ пѫпкувание и непълно дѣление, тѣ 

образувѫтъ обширна колония, свьрзана въ една цѣло съ общото тѣло. 

Нѣкои, отъ коралитѣ се развѫждатъ въ такива огромни масси, които 

по нѣкогашъ се простирѫтъ на 600 и повече километра. 

Пъстротата на морската фауна въ едновремешното Сливенско 

море допълва се съ витловиднитѣ охлюви (Cerithium), 

сърдцеподобнитѣ миди (Venericardia) и пр., които сега доста 

намираме окаменели. По всѣка вероятность може да се каже, че сѫ 

живѣели въ Сливенското море и риби, които обаче до днесь не 

намѣрихме окаменели. Водата могла лесно да исхвьрли измрѣли риби 

на брѣгътъ, гдѣто ако сѫ се заровили въ блатото, могли да се упазѫтъ 

окаменели и до днешно врѣме. 

На основания на тѣзи наши разсѫждения можемъ да отидемъ 

и по-надалечъ, и спорѣдъ окаменелитѣ листове, намѣрени въ 

„дълбокия долъ“ (мѣжду г. Сливенъ и с. Сотиря), можемъ да кажемъ, 

че на брѣгътъ на Сливенското море, растѣли и дьрвета. 

Происхождението на окаменелитѣ листа можемъ да си 

изяснимъ по слѣдующия начинъ: 
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На есень, листата, които падѫтъ отъ дьрветата, що растѫтъ до 

брѣгътъ на рѣкитѣ, езерата или моретата, заравять се отъ мѫтната 

вода въ блатото или въ пѣсъка. Нъ тъй като съ течение на врѣмето и 

водата на морето исъхва, то пластоветѣ се втвьрдѣвѫтъ и разнитѣ 

растителни остатъци, съ исъхнувание на блатото, се окаменявѫтъ: 

така можемъ да си изяснимъ, защо се намирѫтъ въ нѣкои камьни 

окаменели листа. 

Въ едновремешното Сливенско море, безъ съмнение, сѫ се 

втичали рѣки. Спорѣдъ грубозьрнѣститѣ пѣсъчливи пластове що сѫ 

близу до с. Сотиря, и спорѣдъ ситнозьрнѣститѣ пѣсъчливи и иловити 

пластове въ Сѣлището, прѣдполагаме си, че се втичала рѣка въ морето 

близу до сегашното с. Сотиря. Както и сега, тъй и тогава, сѫ се 

утаявали пластове на дъното на рѣкитѣ, езерата и моретата. Спорѣдъ 

сегашното образувание на пластоветѣ, на морското дъно, можемъ да 

си изяснимъ какъ е станало тъй също и въ отколѣшнитѣ врѣмена. 

Лѣгката рѣчна вода т. е., като се изстича въ отвореното море, утаява 

разни вещества, що носи съ себе си, и ги напластява по дѫното близу 

до устието. 

Самото утаявание на механически раздробенитѣ вещества въ 

водата, можемъ лесно да си изяснимъ. По-тѣжкитѣ камьнчета и 

грубозьрнѣстия пѣсъкъ се утаявѫтъ при самото устие на рѣката 

(сравни груб. пѣсъчникъ до с. Сотиря), а пакъ по на далечъ се утаява 

лѣгката иловина и ситнозьрнѣстия пѣсъкъ. Блатиститѣ наноси на 

амазонската рѣка въ Америка, постоянно се втичатъ въ мексиканския 

заливъ, тъй щото съ съдѣйствието на наноситѣ, що влече р. Мисисипи, 

този заливъ съ течение на врѣмето, става все по-плитъкъ. 

Особенно явление, което ни причинява забѣлѣжително 

впечатление, въ околностьта на Сливенъ е че, повечето камьни, както 

въ Арсенювския, Новоселския и Сѣлишкия проходъ, на вьрхътъ 

Барбукъ, Мутрунъ, Гаговецъ, Урумъ-тарлѫ, Кишишликъ и Хамамъ-

баиръ, се прѣдставлявтѫъ на пластове, като отъ изсъхнала тиня, и че 

не се намирѫтъ въ тѣхъ почти никакви окаменели остатоци. Само 

тукъ-тамѣ слѣдъ дълговрѣменно търсение можемъ да намѣримъ 

кривулчѣсти и издигнати окаменели, които сѫ безъ съмнение морски 

саморасли (Fucus). 
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По причина на голѣмия недостатокъ отъ окаменелини въ 

повечето камьни въ околностьта на Сливенъ, Виенския геологъ ферд. 

Фонъ Хохщетръ погрѣши напълно въ точното и правото опрѣдѣление 

на вѣкътъ на земнитѣ пластове въ Сливенския Балканъ. 

Окаменелинитѣ сѫ „живи думи“ „които сѫ необходимо 

нуждни за опрѣдѣление вѣкътъ на формациитѣ. Слѣдъ 

едногодишното ми подробно и трудно изучвание (въ 1882 г.) на 

Сливенския Балканъ, сполучихъ най-сѣтнѣ да опрѣдѣля точно 

геологическия вѣкъ на земнитѣ пластове на тойзи Балканъ, съ което 

вѣрвамъ, разрѣшихъ най-важния въпросъ за опрѣдѣление 

геологиечското врѣме, въ което стана издиганието на Источния 

Балканъ въ сегашната му височина.“ 

Надѣвамъ се, че дадохъ очевидни доказателства за 

сѫществуванието на едновремешното море въ околностьта на 

Сливенъ и остава сега да изложя за видътъ на тукашната страна, която 

сега се прѣдставя подъ съвсѣмъ другъ видъ, отъ както е била слѣдъ 

изсъхванието на едновремешното море. За измѣнението видътъ на 

тукашната страна има два главни дѣятели: лавоизхвърганието и 

дѣйствието на водитѣ. 

Който е минавалъ близу до г. Сливенъ, по пѫтьтъ къмъ Нова-

Загора, лесно е можалъ да забѣлѣжи на върхътъ Хамамъ-баиръ, 

мѣжду митницата и турскитѣ гробища, че пластоветѣ, при всичко че 

пьрвобитното имъ положение трѣбвало е да бѫде водоравно 

(хоризонтално), спорѣдъ както сѫ се утаявали на дъното на морето, 

сѫ пакъ съвьршенно издигнати. Коя е причината обаче на издиганието 

на тѣзи пластове? Види се, напорътъ, причиненъ на земната кора отъ 

нажежената лава, намирающе се вътрѣ въ земята; вслѣдствие на тоя 

напоръ земната кора се пропукнала и растопената лава избликнала на 

вънъ. Тая лава се натрупала въ видъ на „Сини камьни“, които и по 

другитѣ мѣста въ Сливненската  околия намираме. 

Отъ една пукнотина, която не се испълнила съ лава проидлѣзли 

сегашнитѣ Сливенски топли извори (до р. Тунджа). 

Другитѣ, въ това врѣме, подбалкански страни, отъ Черното 

море чакъ до Витоша, сѫ били зрѣлище на многократни 
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лавоизвержения, които сѫ и причина на издиганието на Балканскитѣ 

планини въ сегашната имъ височина. 

Дилувиалнитѣ и алувиалнитѣ наноси, които сѫ 

распространени въ Сливненската околия (вижъ Геологическата карта 

на Южна България) показвѫтъ, че сѫ дѣйствували въ измѣнението 

видътъ на тукашната страна и водитѣ, които утаявали глина, иловина 

и пр. (дилувиални наноси). 

А по тѣзи мѣста, гдѣто се намирѫтъ алувиалнитѣ наноси 

(Сливненското поле) съществувало Сливненското езеро, което се 

наливало и отъ Казънлъшкото езеро; нъ когато си отворила пѫтъ р. 

Тунджа, мѣжду в. Ковачовица и Заячийв., тогава се е изсушило 

Сливенското и Казънлъшкото езеро. 
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ЧЕТВЪРТИЙ ГОДИШЕНЬ  ОТЧЕТЪ 

на 

ОБЛАСТНАТА РЕАЛНА ГИМНАЗИЯ 

въ 

СЛИВЕНЪ 

за 

Учебната 1884-85 година 

Учебната материя вземена прѣзъ учебната 1884-85 год. 

 

КЛАССЪ I. 
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Естественна История. 2 ч. въ седмицата. Начални познания 

за животни и ископаеми. Най-употрѣбителни растения. 

Шкорпилъ. 

КЛАССЪ II. 

Естественна История. 2 ч. въ седмицата. Зоология, 

Класификация на грьбначнитѣ животни и безгръбначнитѣ. 

Табаковъ. 

КЛАССЪ III. 

Физика-Химия. Физика. 2 ч. въ седмицата. Общи свойства на 

тѣлата. Топлина. Електричество и магнитизмъ. 

Шакъ. 

Химия. 1 ч. въ седмицата. Растворъ и смѣшение. Химическо 

съединявание. За водорода, кислорода, въздуха, въглерода, сѣрата и 

фосфора. За нѣкои по забѣлѣжителни съединения, каквото водата, 

хидро-азотната киселина, аммонияка, въгликавий и въглеливий 

окисъ, варьта, сѣрливий окисъ, дихидро-сѣристата киселина и 

сѣроводорода. 

                           Атанасовъ.  

            Естественна История. 2 ч. въ седмицата. Минералогия. Най-

главнитѣ минерали и кристални форми съ особенно внимание на 

Балканский Полуостровъ. Ботаника: тайно и явнобрачни растения. 

Шкорпилъ. 

КЛАССЪ IV. 

 Естественна История. 2 ч. въ седмицата. Анатомия и 

физиология на человѣка. Хигиена на человѣка. 

Табаковъ. 

 Физика. 2 ч. въ седмицата. Статика, динамика, хидростатика и 

аеростатика. Акустика и свѣтлина. 

Шакъ. 
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 Химия. 2 ч. въ седмицата. Химически и физически явления. 

Афинита. Съединение и смешение. Стихиометрия. Наука за атомите 

и валенцията имъ.  

Неорганическа Химия. Кратко изучвание на металоидитѣ и 

съединенията имъ. Сѫщото и за слѣдующитѣ метали: калий, натрий, 

аммоний, барий, стронций, варий, магнезий, алуминий, желѣзо, 

манганъ, хромъ, кобалтъ и никълъ, цинкъ, олово, мѣдъ, антимонъ, 

арсенъ, бисмутъ, калай, срѣбро, живакъ, злато и платина.  

Органическа Химия. Прѣдмѣтъ на Органическата Химия. Сложни 

радикали. Съединения на радикалътъ кианъ. Въглеводороди: рѣдъ на 

лѣгкий, тежкий въглеводородъ и на бензолътъ. Етилний алкоолъ. 

Ферментация. Органически кислини. Мило. Въглехидрати. 

Етерически масла, балзами и смоли алколоиди. 

Атанасовъ. 

КЛАССЪ V. 

 Естественна История. 2 ч. въ седмицата. Морфология и 

систематика на безгръбначнитѣ животни. Морфология и систематика 

на гръбначнитѣ животни. 

Табаковъ. 

 Физика. 2 ч. въ седмицата. Общи свойства на тѣлата; статика, 

динамика. 

Шакъ. 

 Химия. 2 ч. въ седмицата. Въвеждание. Афинита. 

Стихиометрия. Атохимеска Теория. Атомна валенция. Номенклатура. 

Химически уравнения, исчисления и формули. Подробно изучвание 

на миталоидитѣ и съединенията имъ: водородъ, кислородъ, азотъ, 

хлоръ, бромъ, йодъ, флуоръ, сѣра, селенъ, фосфоръ, боръ, въглеродъ 

и кремий. 

Атанасовъ. 

КЛАССЪ VI. 
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 Естественна История. 2 ч. въ седмицата. Ботаника. 

Растителна Анатомия-Морфология и Систематика. Тайнобрачни и 

Критосѣменни растения. Явнобрачни растения. 

Шкорпилъ 

 Физика. 2 ч. въ седмицата. Сѫщото като въ V Классъ и хидро 

и аеромеханика. 

Шакъ. 

 Химия. 2 ч. въ седмицата. Продължение отъ Неорган. Химия. 

Изучавание на металитѣ и съединенията имъ. Калий, натрий, 

аммоний, барий, стронций, варий, магнезий и алуминий, глинени 

издѣлия и стъкло, желѣзо, манганъ, хромъ, кобалтъ, никелъ, цинкъ, 

олово, мѣдъ, антимонъ, арсенъ, бисмутъ, калай, срѣбро, живакъ, злато 

и платина. 

Атанасовъ. 

КЛАССЪ VII. 

 Естественна История. 2 ч. въ седмицата. Минералогия. 

Кристелографически, Химически и физически свойства на минерали. 

Геогнозия и Геология съ особенно внимание на Балканский 

полуостровъ. 

Шкорпилъ. 

Физика. 2 ч. въ седмицата. Хидро и Аеродинамика: наука за 

вълни; акустика и оптика. Топлина, Магнетизмъ и електричество. 

Космография. Звѣзди стоящи Хоризонтални, Екватор. и 

Еклиптически Координати. Еклиптика. Прецессия се и нутация на 

зем. ось. Слънч. часовн. Уравнение време показающо. Слънчева 

система. Земя. Слънце. Меркуръ. Венусъ. Марсъ. Мѣсецъ. 

Млѣчнийтъ пѫть. Астероиди. 

Шакъ. 

Химия. 2 ч. въ седмицата. Орган. Химия. Въвеждание За 

конституцията на Органическитѣ Съединения. Анализа на сѫщитѣ. 

Емперически и рационални формули. Физически свойства на Орган. 
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Съединения. Гниение и ферментация. Съединение на Киана и 

Карбонила. Въглеводороди. Дервати на бензолътъ. Алкоолно врение, 

за алкоолнитѣ пития и оцетътъ. Радикали на алкоолитѣ и кислинитѣ и 

тѣхнитѣ съединения. Въгло Хидрати. Глюкозиди. Ароматически 

съединения. Ефир. масла, балзами и смоли. Органически тѣла отъ 

непознатъ вътрѣшенъ съставъ: Алкалоиди, багрила (за 

бояджийството), албуминати и клейовидни вещества. 

Атанасовъ. 

Матуритенъ  писменъ  испитъ. 

VII КЛАССЪ. 

Физика. 

1) Какъ може да се опрѣдѣли тѣглото на единъ тѣжъкъ лостъ, 

безъ да се употрѣби тѣглилка (кѫпонъ)? 

2) Опрѣдѣлете посрѣдствомъ исчисление и конструкция, кой е 

послѣдния ѫгѫлъ на свѣтлия лѫчъ, който минува чрѣзъ вода въ 

въздухъ, при който ѫгѫлъ свѣтлия лѫчъ още ще може да се прѣчупи; 

а при кой ѫгѫлъ пъкъ ще стане тоталенъ рефлексъ? 

Химия. 

Неорганически и органически съединения, които могѫтъ да се 

употрѣбляватъ за бои. 
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СЛИВЕНСКА ДЪРЖАВНА МѫЖКА ГИМНАЗИЯ 

ОТЧЕТЪ ЗА УЧЕБНАТА 1896/97 ГОДИНА 

Прѣгледъ на изучения материалъ прѣзъ учебната 

1896/97 год. 

 

Естествена история. 

I класъ. 

(2 часа седмично) 
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Зоология. Първанци. Мѣшести. Бодлокожи. Червеи. 

Членестоноги: 

ракообразни, паекообразни, стоноги. Насѣкоми. Мекотѣли. Общъ 

прѣгледъ на безгръбначнитѣ животни. 

 Гръбначни животни. Риби. земноводни. Влѣчуги. Птици. 

Общъ прѣгледъ на птицитѣ и тѣхното дѣление. 

  Млѣкопитаещи животни. Общъ прѣгледъ на млѣкопитаещитѣ 

и на гръбначнитѣ животни. 

Учители: Хр. Пигулевъ, Д. Пастуховъ, Ст. Аврамовъ, Ил. 

Мартиновъ. 

II класъ. 

(2 часа седмично) 

 Ботаника. Морфология: корень, стъбло, листъ, пѫпка и цвѣтъ. 

Систематика. Тайнобрачни растения. Водорасли, гѫби, лишеи, 

мъхове, папрати и хвощи. Голосѣменни растения. Семейство: 

иглолистни растения. Явнобрачни. Едносѣменодѣлни. Семейства: 

лишеви растения, трѣвни и салепови растения. Двусѣменодѣлни 

(Dicotilidonae). Семейства: чашконосни, върбови, брѣзови, орѣхови, 

конопени, картофени, устоцвѣтни, маслинови, тиквени, 

сложненоцвѣтни. Несрастиѫтовѣнечни: трандафилови, ябълкови, 

миндалови, пеперудоцвѣтни, сѣникоцвѣтни, липови, слѣзови, 

кръстоцвѣтни, макови, лютикови. 

 Присажданье на растенията съ пѫпка и клинъ. 

Учитель: Хр. Пигулевъ. 

III класъ. 

(2 часа седмично) 

 Антропология. Общи анатомически понятия. Клѣтка. Тъкань. 

Органи и системи въ человѣческото тѣло. Пищеварителна система. 

Хигиенически правила относително пищеварителната система. 

Бѣлтъчни храни. Брашнени храни. Алкохолни питиета. Кръвоносна 

система. Дихателна система. Органи за отдѣлянье непотрѣбнитѣ 
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вещества. Двигателна система. Нервна система. Органи на чувствата 

и на гласа. Кожа. Общи хигиенически правила относително жилището 

и облѣклото. Человѣчески раси. 

 Минералогия. Обща минералогия. Морфологически свойства 

на минералитѣ. Кристалография: кубическа, квадратна, ромбическа, 

едноклонна, триклонна и хексагонална системи. Образуванье на 

кристалитѣ (кристализация). Несъвършеность и срасванье на 

кристалитѣ. Лъжливи кристали (псевдоморфоза) и петрефакти. 

Физически свойства на минералитѣ. Химически свойства на 

минералитѣ. Диморфни и изоморфни минерали.  

 Систематика на минералитѣ. Елементи. Халогени. Сулфиди. 

Окиси. Карбонати. Сулфати. Нитрати. Фосфати. Силикати. Минерали 

отъ органическо происхождение. Влиянието на въздуха, водата и 

подземния огънь върху измѣнението на земната повърхнина. 

Учитель: Д. Пастуховъ. 

IV р. класъ. 

(2 часа седмично) 

 Естествена история. I Типъ. Първаци (Protozoa). Общъ 

прѣгледъ на първацитѣ. 

II Типъ. Мѣшести (Coelenterata). Общъ прѣгледъ на 

мѣшеститѣ. 

  III Типъ. Иглокожи (Echinodermatae). Общъ прѣгледъ на 

иглокожитѣ. 

 IV Типъ. Червеи (Vermes). Общъ прѣгледъ на червеитѣ. 

 V Типъ. Членестокраки (Artropodae). Общъ прѣгледъ на 

членестокракитѣ. 

1 класъ – ракообразни (Crustasea). Общъ прѣгледъ на ракообразнитѣ. 

2 класъ – паекообразни (Arachnoida). Общъ прѣгледъ на 

паекообразнитѣ. 

3 класъ – многокраки (Myriapodae). 
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4 класъ – насѣкоми (Insecta). Общъ прѣгледъ на насѣкомитѣ. 

 VI Типъ. Молускоиди (Bryozoa). 

VII Типъ. Мекотѣли (Moluska). 

1 класъ – миди (Samlibranchiata). 

2 класъ – охлюви (Gastropodae). 

3 класъ – крилокраки (Pteropodae). 

4 класъ – главокраки. Общъ прѣгледъ на мекотѣлитѣ. 

 VIII Типъ. мантини животни (Tunicata). 

 IX Типъ. Гръбначни (Vertebrata). 

1 класъ – търбосърци (Lebtocardii). 

2 класъ – риби (Pisces). Общъ прѣгледъ на рибитѣ. 

3 класъ – земноводни (Amphibiae). 

4 класъ – пълзещи (Reptilie). Общъ прѣгледъ на пълзещитѣ. 

5 класъ – птици (Aves). Общъ прѣгледъ на птицитѣ.  

6 класъ – млѣкопитаещи (Mamalia). Прѣгледъ на гръбначнитѣ 

животни. 

Учитель: Хр. Пигулевъ. 

V класъ. 

(2 часа седмично) 

 Ботаника. I Отдѣлъ – обща ботаника. Части на растението: 

Талусъ (Thaius). Корень (Rhizicom). Стъбло (Caulus). Листа (Folia). 

Листорасположение. Пѫпки. Цвѣтъ (Flos). Цвѣторасположение 

(Infloriescentia). Плодъ (Fructus). Трихоми (влакна) и емергенции 

(бодли). Клѣтка (Cellula). Тъкань. Прости тъкани, паренхимъ, 

прозенхимъ, склеренхимъ и коленхимъ. Сложни тъкани: кожна, 

основна и снопчеста (фибровазална) тъкани. Анатомическо 

устройство на стъблата и коренитѣ на монокотилидоннитѣ и 

дикотодоннитѣ растения. Химически съставъ на растенията. 
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Приеманье на хранителнитѣ вещества отъ почвата чрѣзъ коренитѣ. 

Асимилация. Дишанье и транспирация (испарение). Движение на 

соковетѣ въ растенията. Растенье на растенията. Хелиотропизъмъ. 

Темперотропизъмъ. Движение у растенията. Безполово (вегетативно) 

и полово размножаванье на растенията. Посрѣдници за 

оплодотворяванье на сѣменнитѣ растения. Никненье на растенията. 

Насѣкомоѣдни растения. Хибриди (смѣсица). Болести у растенията. 

II Часть. 

Частна ботаника (Систематика на растенията). Класификация 

на растенията. Искуствена и естествена класификация. Спорови 

растения (Sporophila). Водорасли (Algae). Гѫби (Fungi). Lichenes 

(лишеи). Muscinea. Filices (папрати). Equisetineae (хвощови). 

Lycopodineae (плауна). Spermatophyta (сѣменни растения). 

Gymnospermae (голосѣменни). Cycadeae (сагови). Coniferae 

(иглолистни). Angiospermae (покритосеменни). Monocotyledones 

(едносѣменодѣлни). Liliaceae (лилиеви). Iridaceae (кремови). 

Amaryllidaceae (кокичеви). Orchideae. Musaceae (бананови). Aroideae 

(козлецови). Palmae (палми). Gramineae (злакови). Dicotylidones. 

Choripetale. Salicineae (върбови). Corylaceae (лѣскови). Cupuliferae 

(паничкоплодни). Juglandaceae (орѣхови). Ulmaceae (брѣстови). 

Urticaceae (копривни). Moraceae (черничеви). Cannabineae (конопови). 

Chenopodiaceae (лободни). Sileneae (каранфилови). Cacteae 

(кактусови). Ranunculaceae (лютикови). Berberidaceae (кеселочни). 

Papaveraceae (макови). Fumariaceae (дамянкови). Cruciferae 

(кръстоцвѣтни). Droseraceae (росянкови). Violaceae (теменуги). 

Linaceae (ленови). Geraniaceae (здравецови). Tropaeolaceae 

(латинкови). Tiliaceae (липови). Malvaceae (слѣзови). Rosaceae 

(шипкови). Amygdalaceae (миндалови). Pomaceae (ябълкови). 

Papilionaceae (пеперудоцвѣтни). Cornaceae (дрѣнови). Umbelliferae 

(сѣникови). Sympetalae. Primulaceae (игликови). Convolvulaceae 

(увивателни). Solanaceae (барабоени). Scrophularineae (заушки). 

Boragineae (борагови). Labiatae (устоцвѣтни). Campanulaceae 

(звоники). Cucurbitaceae (тиквести). Compositae (сложноцвѣтни). 

Учитель: Д. Пастуховъ. 
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Освѣнъ изложения материалъ по ботаника за V р. сласъ, изучва 

се въ V г. класъ още и зоология почти тъй, както е прѣдвидено въ 

програмата за IV р. класъ. 

   Учитель: Д. Пастуховъ. 

VI класъ. 

(2 часа седмично) 

 Минералогия. Минералъ. Кристалъ. Кристалография. 

Кубическа, квадратна, ромбическа, меноклиническа, триклонна и 

хексагонална система. 

 Кристализация. Несъвършенство у кристалитѣ. Физически и 

химически свойства на минералитѣ. 

 Систематика. Елементи, окисни съединения, халогени, 

сулфиди, сулфати, карбонати, нитрати, фосфати, силикати, минерали 

отъ органическо происхождение, планински породи. 

 Геология. Физическа геология, историческа геология, 

петрографическа геология, динамисческа геология, тектоническа 

геология и геология на България. 

Учитель: Хр. Пигулевъ. 

VII класъ. 

(2 часа седмично) 

Антропология. Клѣтка, тъкань. Пищеварителна система. 

Костна, мускулна, дихателна, нервна и кръвоносна система. Окото, 

ухото, носътъ, вкусътъ и кожата. Человѣчески раси. Общи понятия 

отъ хигиената. Сравнение на пищеварителната, кръвоносната, 

костната, дихателната, мускулната и нервната система на животнитѣ 

и человѣка. 

Учитель: Хр. Пигулевъ. 
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Физика. 

III класъ. 

(2 часа седмично) 

Въведение. Общи и частни свойства на тѣлата. Въздухъ. 

Атмосфера. Свиваемость и еластичность на въздуха. Опитъ та 

Торичели и атмосферно налѣганье. Барометъръ. Пневматическа 

машина. Водолазенъ звънецъ. Хайдукъ (вади-вино). Сифонъ. 

Хероновъ чучуръ. Духало. Смъркало. Църкало. Пожарна тулумба. 

Топлина. Разширение отъ нагрѣванье. температура. 

Термометъръ; неговото устройство и употрѣбение. Топенье и 

втвърдяванье. Скрита топлина при топението и втвърдяваньето. 

Кипение и изпаряние. Скрита топлина при кипението. Освободена 

топлина. Проводници и непроводници на топлината. Движение на 

капливитѣ и въздухообразнитѣ при нагрѣваньето. За вѣтроветѣ. Пари. 

Понятие за парната машина. Водни пари въ въздуха. Мъгла и облаци. 

Дъждъ, снѣгъ и градушка.  
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Магнетизъмъ и електричество. Понятие за магнетизъмъ и 

магнетитѣ. Магнетни полюси. компасъ. Взаимно дѣйствие на 

полюситѣ. Магнетисванье. Електричество. Проводници и 

непроводници на електричеството. Електроскопъ. Електричество по 

влияние. Електрофоръ. Електрическа (Винтерова) машина и опити съ 

нея. Атмосферно електричество. Гръмоотводъ. Електричесво, 

произвеждано отъ химически дѣйствия. Галванически елементъ на 

Бунзена. Дѣйствия на галваническия токъ, електромагнеть и 

Морзеовъ електрически телеграфъ. Домашенъ електрически звънецъ. 

Свѣтлина. Раздѣление на тѣлата въ отношение къмъ 

свѣтлината. Лѫчи. Сѣнки и полусѣнки. Прѣминаванье на свѣтлината 

прѣз малка дупчица. Силата и скоростьта на свѣтлината. Отражение 

на свѣтлината въ плоско огледало. Распръснѫта  свѣтлина. Отражение 

на свѣтлината отъ сферически огледала. Прѣломление и разлаганье на 

свѣтлината въ бои. Обагрянье на тѣлата. Оптически лещи. Камера 

обскура. Принципъ на фотографията. Магически фенеръ. За окото и 

гледаньето. Нормално око. Кѫсогледо око и далекогледо око. Очила. 

Простъ микроскопъ. Сложенъ микроскопъ. Телескопъ. Лѫчиста 

топлина. Роса. 

Кратки начала изъ механиката. Капливо тѣло въ сѫдъ. 

Скачени сѫдове. Налѣганье на капливото. Умаление теглото на 

тѣлата при потопваньето имъ въ капливо. Условия за плуваньето и 

потъваньето на тѣлата. Архимедовъ законъ и приложението му за 

опрѣдѣлянье относителнитѣ тегла. Аеростатъ. Властина и 

прилѣпность. За силитѣ и движението. Тегло. Отвѣсъ. Вѣзни. 

Центъръ на тежестьта. Равновѣсие на закаченъ прѣдметь. Лость. 

Забѣлѣжителни случаи при положението на центъра на тежестьта. 

Равновѣсие на тѣлата, подпрѣни отдолѣ. Скрипецъ. Макара. Зѫбести 

колела. Свободно паданье на тѣлата. Махало. Инерция. 

Звукъ. Какъ става звукътъ. Распространение и скорость на 

звука. Отражение на звука. Отзивъ. Резонансъ. 

Учитель: Д. Ивановъ. 

V класъ. 

(2 часа седмично) 
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Общи и частни свойства на тѣлата. Понятие за сила и указванье 

на природнитѣ сили (магнетизъмъ, електричество, топлина, 

молекулярни сили, гравитация и пр.) и тѣхнитѣ характеристични 

дѣйствия. Сравнение на силитѣ съ тежестьта и мѣреньето имъ съ 

динамометъръ. Графическо изображение на силитѣ; събиранье на двѣ 

и повече сили, които дѣйствуватъ, или на които направленията се 

сѣкѫтъ въ една точка. Равновѣсие на силитѣ, дѣйствуващи въ една 

точка. За движението въобще; разни видове движения въ природата; 

характеристики на движението: пѫть, скорость, ускорение. 

Опрѣдѣление науката за силитѣ и движенията: механика. Раздѣлянье 

на физиката споредъ рода на явленията. 

Магнетизъмъ. Магнеть, магнетни полюси, закони на 

Куломба, инфлуенция, магнетни елементи. Понятие за земния 

магнетизъмъ, деклинация и инклинация, бусола. Намагнетисванье 

чрѣзъ триенье и земния магнетизъмъ. Съхранение магнетната сила. 

Електричество. Електричество отъ триенье: основни явления 

и закони. Куломбовъ законъ, инфлуенция, прѣвежданье и 

распрѣдѣлянье електричеството, капацитетность, електрически 

машини, кондензатори, електрически дѣйствия, атмосферно 

електричество. 

Галванизъмъ. Законитѣ на Волта. Галванически членове и 

батерии, химически дѣйствия въ членоветѣ: физически и 

физиологически дѣйствия на тока, електромагнетизъмъ; взаимно 

дѣйствие на токоветѣ. Амперовъ възгледъ и магнетизъмъ. 

Магнетоелектрическа и динамоелектрическа индукция. Закони за 

диамагнетнитѣ явления и термоелектричеството. Практически 

приложения на електричеството и магнетизъма (електродвигатели, 

телеграфъ, телефонъ и пр.). 

Учитель: Н. Калчевъ. 

VI р. класъ. 

(3 часа седмично) 

Обща механика и механика на твърдитѣ тѣла. 

Праволинейни движения: равномѣрно, равномѣрно промѣнливо и 

периодическо. Происхождение на криволинейнитѣ движения и 
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указванье на нѣкои отъ тѣхъ. Относително движение. Събиранье на 

движения. Събиранье на сили, моментъ на сили, паралелни сили, 

тежесть, срѣдоточие на тежестьта, прости машини. Силитѣ като 

причини на движението, изражение на силата чрѣз масата и 

ускорението. Механическа работа, жива сила, съхранение на 

енергията и прѣобразуванье на природнитѣ сили. Движения отъ 

дѣйствия на тежестьта: свободно паданье, движение на тѣла хвърлени 

наклонено къмъ хоризонта (параболическо движение). Равномѣрно 

движение въ крѫгъ, математическо махало, физическо махало. 

Центробѣжно учение. Елементарни понятиа отъ еластичностьта при 

свиванье и растиганье. Ударъ на непъргавитѣ и пъргавитѣ тѣла. 

Баластическо махало. 

Хидромеханика. Свойство на течноститѣ, равновѣсие и 

налѣганье на течноститѣ, принципъ на Паскала, принципъ на 

Архимеда, плуванье, мѣренье гѫстотата. Истичанье на течноститѣ, 

теорема на Торичели, течение на водата въ трѫби, понятие за 

употребение движението на водата.   

Аеромеханика. Свойства на въздухообразнитѣ тѣла, опить на 

Торичели, законъ на Мариота, гѫстота на въздухообразнитѣ тѣла, 

приложение принципа на Архимеда. Приложение атмосферното 

налѣганье и законътъ на Мариота (барометри, пневматическа 

машина, сгѫститель, Мариотова стъкленицаи пр.). Движение на 

въздухообразнитѣ тѣла, дифузия, законътъ на Далтона, поглъщанье 

въздухообразнитѣ тѣла. 

Вълнообразно движение. Вълнообразно движение, 

лонгитудиално и трансверсално движение, интерференция на 

вълнитѣ, съврѣменне вълнение; принципътъ на Хюйгенса, отражение 

и прѣчупванье на върнитѣ. 

Акустика. Происхождение на звука, сирена, диатонична и 

хроматична стълбица. Музикални уреди, трептение на струни, 

пръчки, плочи, кожици и въздушни стълбове. Резонанция, слуховъ 

органъ, хармонични тонове, слаганье тоноветѣ, тембъръ. 

Интерференция. Сила и распространяванье на звуковитѣ вълни 

(бързина, отражение и пр.). 
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Въ VII гимназиаленъ класъ е минѫтъ сѫщиятъ материалъ, съ 

слѣдващитѣ исключения: за силитѣ и движенията сѫ дадени по-

кратки свѣдѣния, а за вълнообразното движение се споменува въ 

акустиката. 

Учитель: Н. Калчевъ. 

VII р. класъ. 

(3 часа седмично) 

Топлина. Разширение тѣлата отъ дѣйствието на топлината, 

различни видове топломѣри, мѣренье на разширението, законътъ на 

Гей-Люсака въ свръзка съ закона на Мариота. Топлопроводность. 

Приложения. Калориметрия, законътъ на Дюлонга и Пти. 

Промѣняванье агрегатното състояние отъ дѣйствието на топлината. 

Латентна топлина. Пъргавина и гѫстота на паритѣ. Влажность на 

въздуха и начинътъ за опрѣдѣляньето и. Приложение водната пара 

(парна машина и локомобилъ). 

Зарна топлина, Мелоновъ агрегатъ, распространяванье зарната 

топлина, изпущанье и поглъщанье топлината. Приложения на 

топлината. Топлина на въздуха, вѣтрове, водни метеори. Извори на 

топлината. Топлината като движение, механически еквивалентъ. 

Свѣтлина. Изворъ и распространоние на свѣтлината, 

фотометрия. Отражение на свѣтлината, плоски и сферични огледала, 

секстанта, прѣчупванье на свѣтлината, искри и призма. Дисперсия на 

свѣтлината. Франценхоферови линии, спектрална анализа, 

ахроматизъмъ. Интензивность на лѫчите отъ спектъра. Поглъщанье и 

испращанье свѣтлината, флуерисценция и фосфорисценция, окото, 

оптически инструменти, фотография, свѫтливи явления въ 

атмосферата. Опрѣдѣляванье бързината на свѣтлината. Възгледитѣ на 

Нютона и Хюйгенса за свѣтлината. Интерференция и отклонение на 

свѣтлината; двойно прѣчупванье, поляризация на свѣтлината, 

различни начини за поляризиранье свѣтлината: интерференция на 

поляризованата свѣтлина; въртѣние поляризованата площь, 

захарометъръ.  

Допълнителни статии по магнетизъма и електричеството. 

Измѣрванье, сравнение и распрѣдѣление магнетната сила на магнета 



35 
 

и земята; мѣренье силата на електрическия токъ, законътъ на Ома и 

слѣдствия отъ него, тангенсъ-бусола и синусъ-бусола, понятие за 

динамоелектрическата машина на Грама. 

Математическа география. Форми, величина и гѫстота на 

земята. Присторено движение на небесната сфера, раздѣление 

небеснитѣ тѣла, системи за опрѣдѣляванье положението на небеснитѣ 

тѣла, географическа широчина и дължина. Денонощно движение на 

земята; годишно движение на земята около слънцето, процесия, 

нутация, оберация; освѣтляванье и отопляванье земята отъ слънцето, 

годишни врѣмена, климати и полюси на земята. Движение и фази на 

мѣсеца. Затъмнения. Измѣрванье врѣмето. Календаръ. Величина и 

растояние на слънцето. Движение на планетитѣ; комети, астероиди. 

Неподвижни звѣзди. 

Въ VII гимназиаленъ класъ се минава сѫщиятъ материалъ, съ 

исключение само на поларизационнитѣ явления изъ оптиката и 

допълнителнитѣ статии по магнетизъма и електричеството. 

Математич. география се минѫ безъ помощьта на сферическата 

тригонометрия. 

Учитель: Н. Калчевъ. 

Химия. 

III класъ. 

(1 часъ въ седмицата) 

 Физически и химически явления. Кислородъ. Водородъ. Вода. 

Смѣсъ и съединение. Прости и сложни тѣла. Сѣра, сѣрна киселина. 

Понятие за киселини. Азотъ, въздухъ и азотна киселина. Фосфоръ. 

Вѫглеродъ – СО и СО2. Кали. Натри. Калци. Желѣзо. Мѣдъ. 

Органически съединения. Спиртъ. Оцетъ. Сапунь. Захарь. Скорбѣла.  

IV класически класъ. 

(3 часа седмично) 

А. Неорганическа химия. 
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 Прѣдметъ на химията. Химически и физически явления. 

Прости и сложни тѣла. Химическа синтеза и анализа. Атомистична 

теория, атомъ и молекула. Стехиометрически закони: а) за 

постоянството на веществото; в) за проститѣ и многократнитѣ 

пропорции; с) за пропорциитѣ по обемъ. Атомно и молекулярно тегло. 

Химически знакове и формули. Химически уравнения; исчисляванье 

съ тѣхъ. 

I Металоиди. 

 Водородъ: получаванье, свойства и употрѣбление. 

Халогенна група. 

Хлоръ: получаванье, физически и химически свойства, 

употрѣбение. Хлороводородъ, солна киселина, понятие за киселина. 

Йодъ: получаванье, свойства и употрѣбение.   

Кислородна група. 

 Кислородъ: получванье, свойства, распространение. 

Окисляванье и редуциранье. Горенье и дишанье. Вода и гърмещъ 

газъ. 

 Сѣра (симпуръ): распространяванье, свойства. Съединения: 

SH2; SO2; H2SO4. 

Азотна група. 

Азотъ: разпространение, получванье, свойства. Въздухъ. 

Съединения: NH3; NO2; HNO3. 

Фосфоръ: получванье, свойства, употрѣбение. Съединения: 

P2O5; H3PO4. 

Арсенъ: получванье, свойства, употрѣбение. Съединения: 

As2O3.  

Антимонъ: Свойства и употрѣбение. 

Въглеродна група. 
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Въглеродъ: разпространение, употрѣбение. Горение, пламъкъ. 

Съединения: СО, СО2. 

Силици: распространение. Съединения SiO2. 

Калай: получванье, свойства и употрѣбение. 

Олово: получванье, свойства и употрѣбение. Съединения: PbO 

и PbCO3. 

Калиева група. 

Кали: распространение, получаванье, свойства. Съединения: 

КОН. Понятие за бази и соли. К2СО3 и KNO3; барутъ. 

Натри: получванье, свойства. Съединения: NaOH; NaCl; 

Na2CO3. 

Калциева група. 

Калци: распространение. Съединения: CaO, Ca(OH)2, CaCO3, 

CaSO4. 

Магнезиева група. 

Магнези: получаванье, свойства. Съединения: MgO, MgCO3, 

MgSO4. 

Цинкъ: руди, получванье, свойства и употрѣбение. 

Съединения: ZnCO3 и ZnSO4. 

Живакъ: руди, получванье, свойства и употрѣбение. 

Съединения: HgO и HgS. 

Мѣдна група. 

Мѣдь: руди, получванье, свойства и употрѣбение. 

Съединения: CuO и CuSO4. 

Сребро: руди, получванье, свойства и употрѣбение. 

Съединения: AgNO3, AgCl. Посребряванье. 

Злато: свойства, употрѣбение. позлатяванье. 

Алуминиева група. 
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Алумини: свойства, получванье. Стипца, каолинъ, глина и 

порцеланъ. 

Желѣзна група. 

Желѣзо: руди, получванье, свойства; разни видове желѣзо, 

употрѣбение. Съединения: Fe2O3, Fe2(OH)6; FeSO4. 

Платинена група. 

Платина: свойства и употрѣбение. 

 

В. Органическа химия. 

Прѣдметъ на органическата химия. Органически съединения. 

Изомерия. 

I Мастни съединения. 

Въглеводороди: СН4; С2Н4; суха дестилация; газъ зъ 

освѣтление; петролей. 

Субституирани въглеводороди: CH3Cl; CHCl3. 

Хидрооксилирани въглеводороди (спиртове). 

Монохидрооксилирани: СН3ОН; С2Н5.ОН; вино, бира. Етери: 

С2Н5.О.С2Н5. 

Трихидрооксилирани: глицеринъ. 

Полихидрооксилирани: манитъ. 

Въглехидрати: гликоза, захароза, целулоза, скорбѣла, 

арабиноза. 

Карбооксилирани въглеводороди (киселини). 

Монокарбонни: мравчена, оцетна (оцетъ), палмитинова, 

стеаринова, олеинова киселина (свѣщарство, сапунарство). 

Дикарбонни: оксалова и винена киселина. 

Трикарбонни: лимонена киселина. 
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Цианови съединения: (CN)2 и HCN. 

II Ароматни съединения. 

Бензолъ; фенолъ; анилинъ; танинъ. 

Алкалоиди: хининъ, кофеинъ, никотинъ, морфинъ. 

Учитель: Т. Черногоровъ. 

 

IV реаленъ класъ 

(2 часа седмично) 

Неорганическа химия. 

 Прѣдемтъ на химията. Промѣнения на тѣлата; химически и 

физически явления. Прости (елементи) и сложни тѣла. Смѣшения и 

съединения. Химическа синтеза и анализа. Атомистическа хипотеза. 

Законъ на Авогадро, законъ за проститѣ и многократнитѣ пропорции, 

законъ за съединяваньето по обемъ. Атомъ и молекула. Атомно и 

молекулярно тегло. Валенция. Химически знакове, формули и 

уравнения. Изчисляванье съ помощьта на химическитѣ уравнения. 

I Металоиди. 

Водородъ: распространение, получванье, свойства и 

употрѣбение. 

Халогенна група. 

Хлоръ: распространение, получванье, свойства и 

употрѣбение. Бѣлосванье, дезинфекция. Хлороводородъ, солна 

киселина. Понятие за киселина. 

Бромъ: получванье, свойства. 

Йодъ: получванье, свойства, употрѣбение. Йодена тинктура. 

Флуоръ: Флуороводородъ. 

Кислородна група. 
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Кислородъ: распространение, получванье, свойства и 

употрѣбение. Оксидация и редукция. Горенье, дишанье. Гърмещъ 

газъ. Вода: свойства, растворъ, прѣцѣжданье, дестилиранье. 

Съединения съ елементитѣ отъ халогенната група: Cl2O; HClO3. 

Сѣра (симпуръ): распространение, свойства и употрѣбение. 

Съединения: H2S; SO2; SO3; H2SO4 и димеща сѣрна киселина. 

Азотна група. 

Азотъ: распространение, получванье, свойства. Въздухъ. 

Съединения: NH3; понятие за основа; азотни окиси; HNO3; царска 

вода. 

Фосфоръ: распространение, получванье, свойства и 

употрѣбение. Съединения: PH3; P2O3; P2O5; H3PO3; H3PO4; H4P2O7; 

HPO3; PCl3; PCl5. 

Арсенъ: руди, получванье, свойства и употрѣбение. 

Съединения: AsH3. Маршовъ апаратъ за познаванье присѫствието на 

арсена и неговитѣ съединения: As2O3; H3AsO4; As2S3. 

Антимонъ: руди, получаванье, свойства и употрѣбение. 

Съединения: SbO3; Sb2O3; H4Sb2O7; SbCl3; SbOCl; SbCl5; Sb2S3. 

Бисмутъ: руди, получванье, свойства и употрѣбение. 

Съединения: Bi2O3; Bi(NO3)3;Bi(OH)2NO3; Bi2S3. 

Борна група. 

Боръ: получванье, свойства. Съединения: B2O3; H3BO3; 

H2B4O7. 

Въглеродна група. 

Въглеродъ: распространение, алотропически модификации, 

свойства и употрѣбение. Съединения: CO; CO2; CS2. Горение, 

пламъкъ. 

Силици: распространение, получванье, свойства. Съединения: 

SiO2; H2SiO3; H4SiO4; SiCl4; SiF4; H2SiF6. 

Учитель: Т. Черногоровъ. 
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V реаленъ класъ. 

(2 часа седмично) 

Неорганическа химия. 

II Метали. 

Химически и физически свойства на металитѣ. Сплави. Общи 

черти на съединенията имъ. Дѣйствие на базитѣ върху киселинитѣ. 

Соли. Електролиза на солитѣ. Двойно разлаганье. 

Калиева група. 

а) Кали: распространение (по-главнитѣ негови руди); 

получванье, свойства. Съединения: K2O; KOH; K2CO3; KCl; KNO3, 

барутъ. 

б) Натри: распространение (руди), получванье, свойства. 

Съединения: Na2O; Na2CO3; NaOH; техническитѣ способи за 

получванье на содата, NaCl; NaNO3; Na2SO4. 

в) Лити, рубиди и цези: боядисванье на пламъка; спектрална 

анализа. 

г) Амони: понятие за сложенъ радикалъ. Съединения: NH4Cl; 

(NH4)2CO3. 

Калциева група. 

а) Калци: распространение (руди), получванье, свойства. 

Съединения: CaO; Ca(OH)2; хоросанъ, циментъ; СаСО3; CaCl2; 

Ca(ClO)2; CaSO4; Ca(NO3)2. 

б) Стронци: руди. Съединения: SrO; Sr(OH)2; SrCl2; 

Sr(ClO2)2; Sr(NO3)2. 

в) Бари: руди. Съединения: BaO; Ba(OH)2; BaO2; BaCl2; BaSO4. 

Магнезиева група. 

а) Магнези: руди, полечаванье, свойства и употрѣбение. 

Съединения: MgO; Mg(OH)2; MgCl2; MgSO4; магнезиеви силикати. 
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б) Цинкъ: руди, получаванье, свойства и употрѣбение. 

Съединения: ZnO; ZnCO3; ZnCl2; ZnSO4. 

в) Живакъ: руди, получаванье, свойства и употрѣбение. 

Амалгами. Съединения: HgO; Hg2Cl2; HgCl2; HgS; Hg(NO3)2. 

Мѣдна група. 

а) Мѣдъ: руди, получаванье, свойства и употрѣбение. 

Съединения: Cu2O; CuO; CuSO4; CuCl2; Cu2Cl2; CuS. 

б) Сребро: руди, свойства, получаванье и употрѣбение. 

Съединения: AgNO3; AgCl; AgBr; AgI; AgCN; Ag2S. Посребряванье. 

в) Злато: руди, свойства и употрѣбение. Съединения: AuCl3; 

AuCl; AuCN; AuO.OM. Позлатяванье. 

Алуминиева група. 

Алумини: руди, получаванье, свойства и употрѣбение. 

Съединения: Al2O3; Al2(OH)6; Al2Cl6; Al2(SO4)3; стипца, глина, 

каолинъ, ултрамаринъ. 

Оловна група. 

а) Олово: руди, получаванье, свойства и употрѣбение. 

Съединения: PbO; Pb3O4; PbO2; PbCO3; PbCl2; PbS; PbCrO4. 

б) Калай: руди, получаванье, свойства и употрѣбение. 

Съединения: SnO; SnO2; SnCl2; Na2SnO3; SnS; SnS2. 

Желѣзна група. 

а) Желѣзо: руди, получаванье, свойства и употрѣбение. 

Чугунъ, стомана, ковко желѣзо. Съединения: FeO; Fe2O3; Fe2(OH)6; 

FeSO4; Fe2Cl6; K4Fe(CN); K6Fe2(CN)12. Берлинско и турнбулово 

синило. 

б) Платина: свойства и употрѣбение. Съединения: PtCl4; 

двойни соли. 

Прѣподаватель: Д. Ванковъ. 
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VI р. класъ. 

(2 часа седмично) 

Органическа химия. 

 Прѣдмѣтъ на органическата химия. Органически съединения. 

Елементарна анализа, опрѣдѣление на елементитѣ: C, H, O, N, Cl въ 

състава на органическитѣ съединения. Опрѣдѣление молекулярното 

тегло на органическитѣ съединения. Изомерия. 

I Мастни съединения. 

1. Въглеводороди: а) прѣдѣлни: CH4, C2H6; б) ненаситени: 

С2Н4, С2Н2. Суха дестилация, газъ за освѣтление; петролей, парафини. 

2. Субституирани въглеводороди: СН3Cl; C2H4Cl2; CHCl3; 

CHI3. 

а) Монохидрооксилирани: СН3.ОН; С2Н5.ОН; вино, бира; 

С5Н11.ОН. Алдехиди: НСОН; СН3-СНО. Етери: С2Н5.О.С2Н5; 

СН3.О.С2Н5. 

б) Дихидрооксилирани: С2Н4(ОН)2. 

в) Трихидрооксилирани: С3Н5(ОН)3. 

г) Полихидроксилирани: С4Н6(ОН)4 (еритритъ); С6Н7(ОН)5 

(кверцитъ); С6Н8(ОН)6 (манитъ). Въглехидрати: 1) монозахариди: 

гликови; 2) дизахариди: захароза, лактоза и малтоза; 3) полизахариди: 

скорбѣла, целулоза и арабиноза. 

3. Хидроксилирави въглеводороди (спиртове). 

4. Карбооксилирани въглеводороди (киселини): 

а) Монокарбонни: мравчена, оцетна, валерианова, 

палмитинова, стеаринова, олеинова. – Естери: СН3-СОО.СН3; лой, 

свѣщарство, сапунарство. – Органически соли. 

б) Дикарбонни: оксалова, янтарова, ябълчена и винена 

киселина. 

в) Трикарбонни: лимонена киселина. 
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5. Цианови съединения: (CN2)2; HCN; CONH. – Фероцианиди 

и ферицианиди. 

II. Ароматни съединения. 

1. Въглеводороди: С6Н6; С6Н5.СН3; С6Н4(СН3)2. 

2. Хидрооксилирани ароматни въглеводороди: С6Н5ОН; 

С6Н4(ОН)2. 

3. Амидирани ароматни въглеводороди: С6Н5NH2. 

4. Нитрирани ароматни въглеводороди: C6H5NO2; 

C6H2(H3O)3.OH. 

5. Карбоксилирани ароматни въглеводороди: С6Н5СООН; 

С6Н4(ОН)СООН; С6Н4(СООН)2; С6Н3(ОН)3СООН; С14Н10О9. 

6. Алкалоиди: кониинъ, артопинъ, кофеинъ, хининъ, никотинъ, 

морфинъ, стрихнинъ и камфори. 

7. Бѣлтъчни вещества: албуминъ, казеинъ, фибринъ. 

Учитель: Т. Черногоровъ. 

VII р. класъ. 

(3 часа седмично) 

Химическа технология. 

Скорбѣлно производство: нишеста, материяли за добиванье. 

Начини за фабрикацията. Декстринъ и скорбѣлна захарь. 

Пивоварство: материяли, които служѫтъ за приготовление на 

пивото. Сладъ и сушение на слада. Смиланье на слада. Замѣсванье и 

забъркванье на слада. Озахаряванье. Изстудяванье и ферментиранье. 

Видове на бирата. 

Спиртоварство: материяли. Ходъ на фабрикацията. 

Рафиниранье на спирта. 

Винарство: гроздье и по-главнитѣ му видове. Гроздоберъ. 

Тъпченье на гроздьето. Ферментация. Съхранение на виното и 

неговитѣ болести. Шумещи вина. 



45 
 

Оцетарство: материяли. Ходъ на фабрикацията. Разни 

способи за получванье на оцетъ. 

Сапунарство и свѣщарство: материяли. Приготовление на 

сапунь отъ лой: отъ лой и кокосово масло; отъ лой и чамъ-сакъзъ. 

Ходъ на фабрикацията. Разни видове сапунь. Лоени и стеаринени 

свѣщи. ходъ на фабрикацията. 

Бояджийство: прѣглѣдъ за най-важнитѣ бои и на веществата, 

които служѫтъ за закрѣпяванье на боитѣ върху тъканитѣ. 

Боядисванье. 

Мешинарство и кожухарство: материяли. Очистванье на 

кожата. Щавенье. Разни видове изработени кожи: гйонъ-сахтянъ, 

видело и пр. 

Грънчарство. Глина. Каолинъ. Тухларство. Приготовление на 

порцеланови издѣлия. Глечосванье. 

Стъкларство: материяли. Съставъ и свойства на стъклото. 

Фабрикация на стъклени издѣлия. Емаилъ. Живопиство по стъклени 

издѣлия. 

Учитель: Т. Черногоровъ. 
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Зададени теми и задачи на полугодишнитѣ испити                                           

за учебната 1896/97 година. 

А. На първия полугодишенъ испитъ. 

Естествена история. 

I а класъ. Медицинска пиевица, домашенъ паекъ, акула, 

шаранъ и общитѣ бѣлѣзи на рибитѣ. 

I б класъ. Тения, копринена пеперуда, моруна, сомъ и общитѣ 

бѣлѣзи на рибитѣ. 

I в класъ. Рѣченъ ракъ, пчела, обикновена жаба, дъждовникъ 

и общитѣ бѣлѣзи на земноводнитѣ. 

I г класъ. Морска звѣзда, копринена пеперуда, моруна. 

I д класъ. За земноводнитѣ. Лебедъ. 

I е класъ. Филоксера, пчела, блатска мида и общитѣ бѣлѣзи на 

рибитѣ. 

I ж класъ. Трихина, копринена пеперуда, скакалци – 

прѣселници. 

II а класъ. 1. Мъховитѣ растения. 2. Сладуна. 

II б класъ. 1. Хвощови растения. 2. Общи бѣлѣзи на 

папрадитѣ. 

II в класъ. Папрадни растения. 2. Общи бѣлѣзи на лишеитѣ. 

II г класъ. 1. Мечолистни растения. 2. Общи бѣлѣзи на 

трѣвитѣ. 

III а класъ. 1. Органитѣ на пищеварителната система, 

пищеварение. 2. Злато и сребро. 

III б класъ. 1. Органи на дихателната система, дишанье. 2. 

Диамантъ, каменна соль. 

III в класъ. 1. Органитѣ на кръвоносната система, 

кръвообръщение. 2. Мѣдъ и желѣзо. 
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IV а р. класъ. Прѣгледъ на амфибиитѣ. Двойнодихащи. 

IV б р. класъ. Прѣгледъ на рибитѣ. Сравнение на гущеритѣ съ 

змиитѣ. 

V а р. класъ. Морфологическитѣ свойства и анатомическото 

устройство на коренитѣ и листата. Движение на соковетѣ въ 

растенията. 

V б р. класъ. Морфологическитѣ и анатомическитѣ бѣлѣзи на 

стъблата, нарастваньето имъ и влиянието на свѣтлината и земното 

притежение върху имъ. 

V в класъ. Цвѣтъ. полово размножаванье на семѣннитѣ 

растения и посрѣдницитѣ за опложданьето имъ. 

V г класъ. 1. Общъ прѣгледъ на насѣкомитѣ. 2. Кожна и 

снопчеста тъкани. 

VI р. класъ. 1. Кристализация. 2. Лѫчепрѣчупванье въ 

кристалитѣ. 3. Горнитѣ, никелинъ, аргентинъ, магнетитъ, ахатъ, 

пиролузитъ и сидеритъ. 

VI г класъ. 1. Моноклинична система. 2. Несъвършенство у 

кристалитѣ. 3. Плеохоизъмъ. 4. Арсенъ, мѣдъ, бисмутъ, платина и 

графитъ. 

VII г класъ. Направа и дѣление на гръбначния мозъкъ. Окото. 

Физика. 

III а класъ. 1. Сифоненъ барометъръ. 2. Електрическа машина. 

3. Лайденска стъкленица. 

III б класъ. 1. Пневматическа машина. 2. Електрофоръ. 3. 

Крушообразенъ барометъръ. 

III в класъ. 1. Парни машини. 2. Хероновъ водоскокъ. 3. 

Наелектризирванье чрѣзъ влияние. 

V а р. класъ. 1. Частици или молекули. 2. Земенъ магнетизъмъ. 

V б р. класъ. 1. Изслѣдванье на явленията. Наблюдение и 

опитъ. 2. Магнетно влияние. 
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V в р. класъ. 1. Пъргавина на твърдитѣ тѣла. 2. Събиранье на 

двѣ успоредни съ правопротивоположни направления сили. 

V г класъ. 1. Непроницаемость. 2. Магнетно поле. 3. Линии на 

силитѣ. 

VI р. класъ. 1. Ареометърътъ на Николсона.  

2. Равновѣсието на течноститѣ въ съединени сѫдове.  

3. Величината на атмосферното налѣганье. Височина на 

атмосферата.  

4. Височината, до която достига едно тѣло, хвърлено 

вертикално на горѣ съ първоначална скорость 125 м., е равна на 

дълбочината на единъ кладенецъ. Да се опрѣдѣли, подиръ колко 

врѣме ще се чуе звукътъ отъ удара отъ дъното на единъ пуснѫтъ 

камъкъ въ тоя кладенецъ. Ускорението g=9.8 м.,; скоростьта на звука 

с=330м. 

5. Теглото на всѣко отъ тежкитѣ тѣла въ Атвудовата машина е 

равно 48.75 гр. Теглото на движещето тѣло – 2.5 гр. Да се опрѣдѣли 

ускорението g, като се знае, че за първитѣ двѣ секунди е изминѫтъ 

пѫть равенъ на 490.4 mm. 

VI г класъ. 1. Направление на тежестьта.  

2. Барометърътъ на Краевичъ.  

3. Пустнѫто е тѣло отъ върха на наклонената равнина, на която 

L=125 м., а b=10 м. Да се опрѣдѣли скоростьта на движението при 

основата. g=9.8 м. 

Химия. 

III а класъ. 1. Фосфоръ. 2. Кои тѣла се наричатъ киселини и 

соли – елементи. 

III б класъ. 1. Сѣрна киселина, азотна киселина и амониакъ. 2. 

Кои се наричатъ физически и кои химически явления. 3. Прости и 

сложни тѣла. 
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III в класъ. 1. Кои тѣла се наричатъ елементи и кои сложни 

тѣла. 2. Азотъ. 3. Сѣрна киселина. 

IV а р. класъ. 1. Физически и химически явления, атомъ и 

атомово тегло.  

2. Кислородъ.  

3. а) Да се намѣри молекулярното тегло на HCl и HBr; б) Колко 

части кислородъ има въ 50 части KClO3. 

IV б р. класъ. 1. Окиси, оксидация, редукция, молекула и 

молекулярно тегло.  

2. Хлоръ.  

3. а) Да се опрѣдѣльѫтъ имената и молекулярнитѣ тегла на 

тѣлата: KClO3, HCl, HJ и HF; б) да се напишьѫтъ формулитѣ на: 

калциевъ дийодидъ, натриевъ флуоридъ и дихлоренъ триокисъ. 

IV а г. класъ. 1. Атомъ, молекула, атомно и молекулярно 

тегло. 2. Амониакъ. 3. Кои тѣла се наричатъ сулфати, хлориди и 

окиси. 

IV б г. класъ. 1. Въглена киселина. 2. Кои тѣла се наричатъ 

нитрати, сулфати, киселини, карбонати и кои кисели сулфати. 

V а р. класъ. Химически свойства на металитѣ. Натриевъ 

сулфатъ. 

V б р. класъ. 1. Дѣйствие на основитѣ върху киселинитѣ. 2. 

Калиевъ карбонатъ. 3. Нишадъръ (амониевъ хлоридъ). 

V в р. класъ. 1. Добиванье на металитѣ отъ тѣхнитѣ руди. 2. 

Натри. 3. Натриевъ сулфатъ. 

VI р. класъ. 1. Кои се наричатъ наситени и кои ненаситени 

органически съединения. 2. Видове формули на органическитѣ 

съединения. 3. Какъвъ химически съставъ иматъ маститѣ и восъчнитѣ 

вещества. 

Естествена история. 
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I а класъ. 1. Дива гѫска, пеликанъ и общитѣ бѣлѣзи на 

плавачитѣ. 2. Африкански слонъ и едногърба камила. 

I б класъ. 1. Левъ, тигъръ, домашно куче и общитѣ бѣлѣзи на 

грабливитѣ месоѣдни животни. 2. Бухълъ и бѣлоглавъ орелъ. 

I в класъ. 1. Жеравъ, камилско птиче, индийски казуаръ и 

общитѣ бѣлѣзи на бѣгунитѣ. 2. Орангутанъ и шимпанзе. 

I г класъ. 1. Пепелянка. 2. Обикновенъ колибъръ. 3. Камилска 

птица. 4. Мечка. 

I д класъ. 1. Описание на шарана, саламандра, пеликана, 

гологлавия орелъ, кенгура и лева. 

I е класъ. 1. Водна змия. 2. Общъ прѣгледъ на птицитѣ. 3. Левъ. 

4. Прилѣпъ. 

I ж класъ. 1. Пчела. 2. Моруна. 3. Крокодилъ. 4. Овца. 

II а класъ. Смокина. Сравнение на бѣлия бобъ съ анасона. 

Общи бѣлѣзи на кръстоцвѣтнитѣ растения. 

II б класъ. Дѫбъ. Сравнение на слѣза съ лютичето. Общи 

бѣлѣзи на сѣникоцвѣтнитѣ растения. 

II в класъ. Лавандула. Сравнение на мака съ винната лоза. 

Общи бѣлѣзи на слѣзовитѣ растения. 

II г класъ. Бѣла върба. Сравнение на ягодата съ зельето. Общи 

бѣлѣзи на пеперудоцвѣтнитѣ растения. 

III а класъ. 1. Корундъ, хематитъ, вулканизъмъ и 

землетресения. 2. Зрѣние, слухъ. 

III б класъ. 1. Квартъ, обикновена силитра и каменни въглища. 

2. Главенъ и гръбначенъ мозъкъ. 

III в класъ. 1. Галенитъ, аргентитъ, магнетитъ и гранитъ. 2. 

Костна система. 

IV а класъ. Направа и дѣйствие на кръвоносната система у 

гръбначнитѣ животни. Насѣкомоѣди. 
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IV б р. класъ. Направа и дѣйствие на пищеварителната 

система у гръбначнитѣ животни. Monotremata (клоачни 

млѣкопитаещи). 

V а класъ. 1. Прѣгледъ на монокотилнитѣ растения. 2. 

Qlumiflorae, cruciferae, solonaceae, uridineae, amygdalaceae. 

V б класъ. 1. Прѣглѣдъ на дикотилнитѣ растения. 2. Liliaceae, 

urticaceae, papilionaceae, compositaceae, palmeae. 

V в класъ. 1. Размножаванье на мъховитѣ и папратообразнитѣ 

растения. 2. Papaveraceae, violaceae, labiateae, lichens. 

VI р. класъ. Повишаванье и понижаванье на земната кора и 

тѣхнитѣ причини. Триясова формация и нейното распространение въ 

България. Третична формация въ България. 

VI г. класъ. Арагонитъ, лимонитъ, талкъ и турмалинъ. 

Геологическа дѣятелность на водата. 

VII г. класъ. Направа и дѣйствие на гръбначния мозъкъ. 

Окото. 

Физика. 

III а класъ. 1. Сферически огледала. Изображение на 

прѣдметитѣ въ вдлѫбнати огледала. 2. Основата на фотографията. 3. 

За свободното паданье на тѣлата. 

III б класъ. 1. Сферически стъкла – събирателни лещи и 

изображение на прѣдметитѣ. 2. За окото, като органъ, съ чиято 

помощь се получавать изображенията на прѣдметитѣ. 3. Махало. 

III в класъ. 1. Прѣчупванье на свѣтлината и пълното и 

отражение съ явлението миражъ. 2. Приложение на архимедовия 

законъ за опрѣдѣление относителната тежина на тѣлата. 3. Силата на 

звука. 

V а р. класъ. 1. Еднаквость въ силата на тока по всичкитѣ 

части на веригата и причинитѣ, отъ които зависи силата на тока. 2. 

Електролитически закони на Фарадей. 3. Телефонъ. 
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V б р. класъ. 1. Кондензаторъ. 2. Съприкосновение на 

металитѣ съ жидкоститѣ. 3. Самоиндукция. Екстра-токъ. Различието 

между обратнитѣ и правитѣ индуктивни токове. 

V в р. класъ. 1. Електрофоръ. 2. Амперовата теория на 

магнетизъма. 3. Електромагнитни двигатели. 

V г. класъ. 1. Кондензаторъ. 2. Румкорфовъ индуктивенъ 

апарать. 

VI р. класъ. 1. Формулата на центробѣжната сила. 2. 

Условията за чувствителностьта на вѣзнитѣ. 3. Работата на сила, която 

прѣодолѣва освѣнъ инерцията, още и друго нѣкое съпротивление. 

VI г. класъ. 1. Движение по наклонена равнина. 2. Назѫбени 

колела. 3. Интерференция на звуковитѣ вълни. 

Химия. 

III а класъ. 1. Bѫглеродъ. 2. Кали. 3. Спирть. 

III б класъ. 1. Вѫгленна киселина. 2. Натри. 3. Свѣтливъ газъ. 

III в класъ. 1. Калци. 2. Пламъкъ. 3. Оцетна киселина, оцетъ. 

IV а р. класъ. 1. Сѣрна киселина – добиванье и свойства. 2. 

Фосфорни съединения. 3. Да се опрѣдѣльѫтъ съ формули 

анхидридитѣ на киселинитѣ: сѣрна, азотна, солна, фосфорна, борна, 

вѫгленна и сѣреста. Да се кажѫтъ названията на солитѣ на горнитѣ 

киселини. 

IV б р. класъ. 1. Азотна киселина – добиванье и свойства. 2. 

Да се изложи съ формули добиваньето на долнитѣ тѣла: вѫгленна 

киселина, сѣренъ двуокисъ, амониякъ, ческа сѣрна киселина и креми. 

3. Боръ и съединенията му. 

IV а г. класъ. 1. Магнези и съединенията му. 2. Кои се 

наричатъ органически съединения и какви видове формули иматъ тѣ? 

3. Спиртове и киселини. 

IV б г. класъ. Алумини и съединенията му. 2. Вѫглеводороди. 

3. Хлороформъ, феналъ и глицеринъ. 
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V а р. класъ. 1. Получванье на сребро по саксонския способъ. 

2. Наименование на солитѣ. 3. Свойствата на алуминия.  

V б р. класъ. 1. Калциевъ хипохлоритъ. 2. Общъ прѣгледъ на 

металитѣ отъ мѣдната група. 3. Добиваньето на оловото отъ неговитѣ 

руди. 

V в р. класъ. 1. Стипци. 2. Какви съединения прави желѣзото 

и тѣхнитѣ отличителни признаци. 3. Добиванье на стоманата по 

Бисемеровия начинъ и нейнитѣ свойства. 

VI р. класъ. 1. Вѫглехидрати – малтоза. 2. Характеристика на 

ароматнитѣ съединения и изомерия на бензолнитѣ деривати. 3. 

Амидосъединения.       
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ОТЧЕТЪ ЗА УЧЕБНАТА 1897/98 ГОДИНА 

НА 

СЛИВЕНСКАТА ДЪРЖАВНА МѫЖКА ГИМНАЗИЯ 

 

По програмата. 

География. 

 Познанията по география, които добиватъ  ученицитѣ  

въ долнитѣ класове сѫ недостатъчни и при изучваньето историята въ 

горнитѣ класове се срѣща голѣма спънка; затова добрѣ би било да се 

прѣдвиди въ програмата по I ч. седмично въ IV кл. За изучаванье Азия, 

Африка, Америка, Австралия и въ V кл. Iч. за Европа. 

Естествена история. 

 I Класъ, Зоология. Учителскиятъ съвѣтъ като зема прѣдъ 

видъ, че програмата е извънрѣдно прѣтрупана, че тя не е по силитѣ на 

ученицитѣ отъ тоя класъ, че много отъ животнитѣ сѫ трудни за тѣхъ 

и, ако се минаватъ, ще се обременява паметьта имъ и че най-послѣ 

врѣмето съ което се располага (2 ч. седмично) не е достатъчно, исказва 

силно желание, щото да се изоставьѫт съвсѣм слѣеднитѣ животни, 

прѣедвидени въ програмата. Нумулитѣ, Хидра, Медуза, Митилъ. 

Дъждовна глистя. Въртоглавникъ. Кривъ ракъ. Мокрица. Мамарецъ. 

Водна бълха. Кръстоносецъ. Тарантулъ. Птицеловъ, Скорпионъ. 

Кърлежъ.Подкожен скорецъ. Брашненъ скорецъ: Сколопендра. 

Златоглавъ. Носорокъ. Рогачъ. Стъргачъ Бѣгачъ. Полянска бубулечка. 

Водолюбче. Попапникъ. Морейна бубулечица. Ликовѣдъ. Кожоѣдъ. 

Мъртво часовниче Гробаръ. Испанска муха. Оса. Борова оса. 

Ихневмонъ. Зелена пеперуда. Свинксъ. Мъртва глава. Гълѫбова 

опашка Пръстена пеперуда. Ябълкова пеперуда. Житенъ молецъ. 

Щъркелъ. Кобиличка. Еднодневна мушица. Термити. Тараканъ. 

Растителни въшки. Кърмъзъ. Беззѫбка стрида. Ядливъ митилъ. 

Исполинска муха. Дърводълбачъ Каменодълбачъ. Плужакъ 

Порусуановъ охлювъ. Пуртуренъ охлювъ Сепия. Мрѣна. Бѣла риба. 

Щука. Бобой. Линъ Селда. Сардели. Сардини Есетра. Хвърковата 
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риба. Камбала Тортеда. Пила риба. Катерлива жаба. Зелена жаба. 

Кроталъ. Слѣпокъ. Геко. Исполинска костенурка. Алигаторъ Гага. 

Албатросъ Дяволица фрегатка. Пингвинъ. Дропла фламиню. 

Лопотарка Ибисъ Воденъ бикъ. Марабу Чайка. Лиска Глухаръ   

Пѫдпѫдъкъ. Такачка Врана Чавка. Поенъ дроздъ Скорецъ Месоядъ 

Козодой. Салангана. Синигеръ Орѣхче  Чучулига. Череморка. 

Червенушка Стиглицъ Пчелоядъ. Ледено птиче Какаду Кукумѣвка. 

Чухълъ Брадатъ орелъ Паткоклъвка.Ехидна Двоутробна мишка. 

Ларванъ Камелотъ Морски конь. Морски левъ Рѣченъ кнъ Бизонъ 

люспокрили Мравоядъ Броненосецъ Лѣнивецъ Лалугеръ. Слѣпо куче 

Бобъръ Бодливо свинче Бурсукъ Златна Фараонова мищка Рисъ 

Ягуаръ. Когуаръ Чакалъ Подковникъ Крѣслива маймуна Павлиянъ 

Мандрилъ. 

Освѣнь това учителскиятъ съвѣтъ е на мнѣние да се 

изоставѭтъ всичкитѣ общи прѣгледи на разредитѣ, а да се зиматъ 

тѣзи само на класоветѣ и на типоветѣ. 

VI Класъ. За да има еднообразие въ прѣподаваньето на ест. 

история  (зоология и ботеника) въ V гимназиаленъ класъ въ всичкитѣ 

гимназии необходимо е да се изработи една обстоятелствена програма 

по тоя прѣдметъ, понѣже за сега такава нѣма. 

Физика. 

 Прѣдъ видъ на това, че прѣдвидениятъ материалъ в програмата 

по физика въ VII кл. е много, за да се завърни на врѣме и да остане 

врѣме за прѣговоръ, по желателно е да се увеличи числото на часоветѣ 

съ още единъ. Това ще даде възможность да се наредѭтъ и 

практически занятия. 

 

Прѣгледъ на изучения учебенъ материалъ и приеми 

при изучаването:  

на материала по нѣкои прѣдмети прѣзъ учебната  

1897/98 година 

По ест. история 
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       Въ Iдеж класъ не е минѫто значително число животни, защото 

ученицитѣ нѣматъ възможность да научѫтъ въ един урокъ повече от 

3 – 4 животни. Още и като се имаше прѣд видъ да се развие у 

ученицитѣ умѣнието да сравняватъ и да даватъ завършено описание 

на изучаванитѣ животни. 

     Въ IIг класъ не е минѫто, по сѫщитѣ причини, една частъ отъ 

материала. 

     Въ VI р. класъ не е минѫто, по нѣманье достатъчно врѣме, 

нѣкои минерали, а поляризацията на свѣтлината у минералитѣ не е 

минѫта, че се минава въ VII кл. при изучаваньето на свѣтлината отъ 

физиката.  

По ест. история 

     Въ Iабвг  класъ. Прѣзъ учебната 1897/98 г. материала по 

Зоология е билъ съкратенъ съгласно материала прѣдвиденъ въ 

програмата на дѣвическитѣ гимназии; това съкратяванье е било 

необходимо, вследствие на начина на прѣподаваньето. 

     Методът на прѣподаваньето е бил индуктивенъ а материяла е 

минатъ дедуктивно, като се е гледало да се запознаѭтъ ученицитѣ 

най-напрѣдъ съ по-познатото и слѣдъ това съ по-отдалеченото. 

    Всѣки урокъ е билъ излаганъ по една обща диспозиция, 

основана на шесть върпосъ и нѣколко подвъпроси, спорѣдъ които 

ученика отъ отдѣлнитѣ части е минавалъ къвъ общото. 

Прѣподаваньето е ставало безъ учебникъ и въ видъ на бесѣда. 

Ученицитѣ сѫ длъжни да носѭтъ тетрадки въ които въ класъ си 

забѣлѣзвали само имената, а у дома си допълняли по сѫщия редъ 

както се води преподаваньето и въ класъ. 

     Въ IVабв р. класъ. Въ четвъртитѣ класове материала е билъ 

сѫщо съкратенъ и воденъ по общъ планъ, тъй че ученицитѣ сами сѫ 

изваждали общитѣ правила на извѣстенъ класъ животни.Тукъ 

материала е минѫтъ индуктивно. 

     Въ V II р. и г. класъ. Материала е минѫтъ напълно, само че съ 

анатомията на извѣстна система е изучавано и хигиената.Въ края на 
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годината е минѫто отъ сравнителна анатомия за системитѣ на човѣка 

въ сравнение съ онази на гръбначнитѣ животни. 

     

Зададени теми и задачи на полугодишнитѣ изпити за  

учебната  

1897/98 година. 

а) На първия полугодишенъ изпитъ 

География 

 Iа класъ. 1. Екваторъ. 2. Слънчево и мѣсечно затъмнение. 3. 

Низки и високи равнини. 4. Свойства на равнинитѣ: степь, пустиня, 

мочорливи и черноземни равнини.  

Iб класъ. 1. Екваторъ. 2. Въртението на земята около слънцето. 

3. Земни пояси. 4. Образуванье на четиритѣ годишни врѣмена. 5. 

Полуостровъ. 6. Забѣлѣжителни острови въ Европа.  

Iв класъ. 1. Земна осъ. 2. Въртението на земята около осьта си. 

3. Равнина. 4.  Низки и високи равнини. 5. Свойства на равнинитѣ.  

Iг класъ. 1. Хоризонтъ, 2. Паралелни крѫгове и мердиани. 3. 

На колко континента се раздѣля сушата на земното кѫлбо и отъ кои 

океани се миѭтъ. 4. Морета, заливи и протоци на Южна Европа.  

Iд класъ. 1. Доказателство за кѫлбообразностьта на земята. 2. 

Тропици и полярни кръгове. 3. Равнина. 4. Планина. 5. 

Забѣлѣжитѣлнитѣ планини и равнини въ Европа.  

Iе класъ. 1. Слънчево и мѣсечно затъмнение. 2. На колко 

материка се дѣли сушата, голѣмината на всеки и кой на кое 

полукѫлбо се намира отъ екватора и главния мердианъ. 3. Какво нѣщо 

е полуостровъ и по главнитѣ полуострови в Европа.  

Iж класъ. 1. Глвнитѣ точки на свѣта: опрѣдѣлението имъ денѣ 

и нощѣ при ясно и облачно. 2. Какво нѣщо е островъ и по главнитѣ 

острови около Европа. 3. Вулканъ: кѫдѣ се намиратъ най-много и 

причината за образуваньето.  
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IIа класъ. 1. Повърхнина на Европа, равнини и планини. Да се 

изброѭтъ и опишѫтъ всички, като се покаже кои где сѫ и какво 

направление иматъ. 2. Норвегия – повърхнина, брѣгова линия, по-

главни градове и поминъкъ на населението. 3. Да се опише пѫтьтъ отъ 

Петерсбургъ до Дублинъ, като се каже прѣз кои води и градове ще 

прѣмине.  

IIб класъ. 1. Срѣдиземно море: - заливи и морета, образувани 

отъ него, рѣкитѣ, които се вливатъ въ него. Климата на Южна Европа 

и условията, отъ които зависи. 2. Франция: - повърхнина, климатъ, 

земедѣлие. Долината на рѣка Рона, Лионъ и Авинионъ. 3. Пѫтьтъ – 

как ще ке пѫтува и прѣзъ кои градове ще си мине отъ Келнъ за Италия.  

IIв класъ. 1. Морета и заливи около Европа, климата по 

брѣговетѣ на Западна Европа. 2. Швеция – Повърхнина, климатъ и 

поминъкъ на населението. 3. Пѫтуванье отъ Хемерфесть до 

Астраханъ – кои морета и рѣки ще се мине.  

IIг класъ. 1. Австроунгария, повърхнина, земедѣлие и 

скотовъдство. Пѫтуванье от Виена до София. 2. Русия – какви народи 

ѭ населяватъ и живота на жителитѣ покрай Сѣвер. Ледов. океанъ. 

Пѫтуванье от Петербург за Хавъръ. Повърхнина и поминъкъ на 

Швейцария. Управлението на Швейцария.  

IIIа класъ. 1. Рѣки към улея на Черно – море и техния общъ 

характеръ.  

IIIв класъ. 1. Срѣдна гора, полетата на югъ и на сѣверъ отъ нея.  

VI р. и г. класъ. 1. Да се направи сравенение по орографията и 

хидрографията на Апенинския и Балканския полуострови. 

 

Естествена история 

Iа класъ.  1. Сравнение на черния арелъ съ косъра. 2. По кой 

бѣлѣгъ познаваме съ какво се храни птицата.  

Iб класъ. 1. Сравнение на бѣлоглавия орелъ съ тигърътъ.  

Iв класъ. 1. Сравнение на пауна съ камилското птиче.  



64 
 

Iг класъ. 1. Да се опише гълѫба, неговото храненье и начина 

на живението му. 2. Съ какво се защищаватъ птицитѣ и какъ?  

Iд класъ. 1. Копринена пеперуда. 2. Сравнение на домашния 

паякъ съ обикновената стоножка. 3. Колко крака има октопода и на 

коя чѣстъ отъ тѣлото му се намиратъ тѣ.  

Iе класъ. 1. Майски бръмбаръ. 2. Общи бѣлѣзи на насѣкомитѣ. 

3. Сравнение на майския бръмбаръ съ рѣчния ракъ. 4. Колко крака има 

градинския охлювъ и на коя частъ от тѣлото му се намиратъ тѣ.  

Iж класъ. 1. Въртицѣла. 2. Сравнение на прѣселяѭщия 

скакалец съ домашната муха. 3. Медицинска пиявица.  

IIа класъ. 1. Дѫбъ, букъ, кестенъ и общи бѣлѣзи на дѫбовитѣ 

растения. 2. Тичинки и пестикъ.  

IIб класъ. 1. Коренъ. 2. Лале, моминска сълза, вранено око. 3. 

Общи бѣлѣзи на лалевитѣ растения.  

IIв класъ. 1. Подземни стебла. 2. Пшеница, овесъ и царевица – 

Общи бѣлѣзи на житнитѣ растения.  

IIг класъ. 1. Стебло. 2. Вранево око. 3. Лѣтѣнъ Дѫбъ. 4. Общи 

бѣлѣзи на чашконоснитѣ растения.  

IIIа класъ. 1. Злато, платина и твърдость на минералитѣ. 2. 

Кръвь и кръвообращение.  

IIIб класъ. 1. Органи на кръвоносната система и 

кръвообращение. 2. Мѣдь и желѣзо.  

IIIв класъ. 1. Устройство на дихателната система и дишанье. 

2. Платина, злато. 

IVа р. класъ. 1. Процесътъ на дишаньето и направата на 

дихателната система у безгръбначнитѣ животни.  

IVб р. класъ. 1. Общъ прѣгледъ на ракообразнитѣ и тѣхното 

раздѣление. 2. Нервната система у бодлокожитѣ, червеитѣ, 

ракообразнитѣ и паякообразнитѣ.  

IVв р. класъ. 1. Храненье и направата на пищеврлителната 

система въ безгръбначнитѣ животни.  

Vа р. класъ. 1. Цвѣтнитѣ части и тѣхното устройство. 2. 

Асимилация.  

Vб р. класъ. 1. Движението на хранителнитѣ сокове въ 

растенията. 2. Анатомическата направа на стеблото въ 

едносѣменодѣлнитѣ и двусѣменодѣлнитѣ растения.  

Vг класъ. 1. Сѫществени цвѣтовни части и тѣхното 

устройство.  2. Паякообразни и систематичното им раздѣление.  
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VI р. класъ. 1-ва група: 1. Условията за да може едно тѣло да 

кристализира и добиваньето на кристалитѣ по искуственъ начин. 2. 

Олоедрическитѣ форми бтъ кубич. система и какъ се произвеждатъ 

отъ октаедъра. 3. Кои от изученитѣ минерали кристализиратъ въ 

кубическ. система.  

2-ра група: 1. Хексагонална система. 2. Кои отъ изученитѣ 

минерали кристализиратъ въ хексагоналната система. 3. 

Псевдоморфози и образуваньето имъ.  

VI г. класъ. 1. Ромбическа система. 2. Кристалически групи. 3. 

Несъвършенство на природнитѣ кристали. 4. Купритъ.  

VII г. класъ. 1. Тъкани и тѣхната направа. 2. Направата и 

дѣйствията на бѣлодробната тъканъ. 3. Дѣйствието на черния дробъ. 

 

Физика 

IIIа класъ. 1. Атмосферно налѣганье, опита на Торичели и 

голѣмина на атмосферното наляганье. 2. Лайденска стъкленица, 

устройството и употрѣблението ѝ. 

IIIб класъ. 1. Пневматическа машина, устройството и 

дѣйствието ѝ. 2. Да се обяснят явленията: гръмотевица, свѣткавица и 

трѣскавица. 3. Целзиовъ термометъръ.  

IIIв класъ. 1. Електрическа машина, устройство и дѣйствието 

ѝ. 2. Крушеобразенъ (обикновенъ) барометъръ. 3. Гръмоотводъ.  

Vа р. класъ. 1. Вещество. 2. Физическо тѣло. 3. Хипотеза. 4. 

Законъ на инерцията. 

Vб р. класъ. 1. Пъргавина на твърдитѣ тѣла. 2. Събиранье на 

успоредни сили съ противоположни направления.  

V г. класъ. 1. Изслѣдванье на явленията, наблюдение и опитъ. 

2. Закона за относителното движение.  

VI р. класъ. 1. Капилярность. 2. Плътность и относително 

тегло на газоветѣ.  
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VI г. класъ. 1. Мокренье на твърдитѣ тѣла отъ течнитѣ. 

Менискъ. 2. Величина на атмосферното наляганье. Височина на 

атмосферата. 

Химия 

     IIIа класъ. 1. Кое явление се нарича горение и какви условия 

сѫ нужни за него. 2. Амониакъ и азотна киселина. 3. Водородъ.  

IIIб класъ. 1. Кои тѣла се наричатъ елементи и кои сложни. 2. 

Кое явление се нарича горение и какви условия сѫ нужни за него. 3. 

Водородъ.  

IIIв класъ. 1. Кислородъ. 2. Кои явления се наричат физически 

и кои химически. 3. Въздухъ.  

IVа р. класъ. 1. Законъ за съхранението на веществото. 2. 

Получаванье и свойства на хлора. 3. Свойства и употрѣбление на 

сѣрата. 4. Що е киселина и кои сѫ общитѣ свойства на киселинитѣ.  

IVб р. класъ. 1. Признаци, по които познаваме химическитѣ 

явления. 2. Общъ прѣгледъ на елементитѣ отъ халогенната група. 3. 

Получаванье и свойства на брома. 4. Получаванье и свойства на 

сѣрния двуокисъ.  

IVв р. класъ. 1. Признази по които познаваме химическитѣ 

явления. 2. Добичанье на сѣрната киселина. 3. Що е горение. 4. Кои 

отъ изученитѣ прости и сложни тѣла могѫтъ да горѭтъ въ въздуха и 

кои са продуктитѣ на тѣхното горение.  

IV г. класъ. 1. Какво изразяват химичните равенства и кой 

законъ от химията тѣ потвърждават. 2. Получаваньето на кисллорода. 

3. Амониакъ. 4. Какъ се получава червения фосфоръ и сравнение на 

свойствата му съ тия на обикновенния фосфоръ.  

Vа р. класъ. I-а група: 1. Общъ прегледъ на металитѣ отъ 

алкалическата група. 2. Какъ се измѣняватъ солитѣ от киселинитѣ и 

основитѣ. 3. Бертолетова соль.  

II-ра група: 1. Калиева основа. 2. Общи способи за добиваньето 

на металитѣ. 3. Общ прѣгледъ на металитѣ отъ алкалоземната група.  



67 
 

V р. класъ. I-а група: 1. Бѣлилна вар. 2. Общ прѣгледъ на 

металитѣ отъ алкалоземната група. 3. Соли, видове и начини за 

добиванье.  

II-ра група: 1. Сода, добиванье и свойства. 2. Дѣйствието на 

електричеството и металитѣ върху солитѣ. 3. Амоний и неговитѣ 

съединения.  

VI р. класъ. I-а група: 1. Етери. 2. Изомерия и видоветѣ ѝ. 3. 

Наситени вѫглеводороди.  

II-ра група: 1. Ненаситени въглеводороди. 2. Качествено 

опрѣдѣление на въглерода, водорода и сѣрата въ органическитѣ 

съединения. 3. Спиртови: отъ двуатомнитѣ нагоре. 

 

Б) На втория полугодишенъ изпитъ 

География 

Iа класъ. 1. Екваторъ. 2. Атмосфера и атмосферни осадъци. 3. 

Изворъ. 4. Езеро. 5. Монорхическо и републиканско управление. 6. По 

главни рѣки на Европа.    

Iб класъ. 1. Хоризонтъ. 2. Раздѣление человѣцитѣ на земното 

кълбо по вѣра. 3. Образуванье на рѣката. 4. По главни рѣки на Европа.    

Iв класъ. 1. Тропици. 2. Полярни крѫгове. 3. Земни пояси. 4. 

Морско дъно. 5. Вкусътъ на морстата вода. 6. Движение на водата въ 

океанитѣ. 7. По-главни рѣки на Африка.  

Iг класъ. 1. Островъ. 2. Полуостровъ. 3. Провлакъ. 4. Протокъ. 

5. Рѣка и нейнитѣ части. 6. Да се иде по вода прѣзъ най кѫсия пѫтъ, 

отъ островитѣ Великобритания за полуостровъ Индостанъ.    

Iд класъ. 1. Хоризонтъ. 2. Раздѣление человѣцитѣ на земното 

кълбо по вѣра. 3. Рѣка и нейнитѣ части. 4. По главни рѣки на Европа.  

Iе класъ. 1. Какво нѣщо е океанъ? Да се изброѭтъ имената имъ 

и кой между кои материци се заключва. 2. Колко климатически пояса 

има на земята и въ кой какви животни и растения се въдѭтъ. 3. 

Разликата между конституционно и републиканско управление.  
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Iж класъ. 1. Движение на водата въ океана – вълни, приливи, 

отливи и морски течения. 2. Да се изброѭтъ главнитѣ и 

второстепенни плѣмена и кое гдѣ живѣе. 3. Разликата между 

монархическо и конституционно управление.  

IIа класъ. 1. Сибиръ – повърхнина, климатъ (на колко 

климатични пояси може да се раздѣли) и произведения. 2. Австрия – 

пространство, повърхнина, климатъ и произведения. 3. Пѫтуваньето 

отъ Сидней да Сливенъ по вода и по сухо.  

IIб класъ. 1. Азиатска турпия – земя, повърхнина, климатъ и 

произведения; по-главнитѣ гр. на М. Азия и поминъкътъ имъ. 2. 

Канала – пространство, повърхнина, климатъ и произведения. 3. 

Пѫтуванье отъ квабенъ до Бургасъ, по вода.  

IIв класъ. 1. Япония – земя, повърхнина, климатъ и 

произведения; по гл. градове и индустрията. 2. Бразилия  - 

пространство, повърхнина, климатъ и произведения. 3. Пѫтуванье отъ 

Рио-де-женеиро до София – по сухо и по вода.  

IIг класъ. 1. Сѫщи Китай – простран., население, климатъ и 

земледѣлие. 2. Съединенитѣ Щати – простр., население, повърхнина, 

климатъ и земледѣлие; разликата въ начина на обработваньето на 

земята – въ Китай и Щатитѣ. 3. Пѫтуванье отъ Шанхай, презъ С.-

Франчиско и Хавръ – за Сливенъ – по вода и по сухо.  

IIIа класъ. 1. Пространство, народонаселение и управление на 

Кралство Гърция. 2. Описание на Ст. –Загорски окрѫгъ. 3. Пѫтуванье 

отъ Ст. Загора за Русчукъ прѣзъ Черно-море.  

IIIб класъ. 1. Законодателна и испълнителна власть на 

България. 2. Описание на Т-Пазарджиски окрѫгъ.  

IIIв класъ. 1. Управление, прѣдѣли, повърхнина и напояванье 

на Кралство Сърбия. 2. Описание на Варненски окрѫгъ. 

VI р. и г. класъ. 1. Законодателна и испълнителна власть на 

България. 2. Описание на Сливенски окрѫгъ.                   

 

Естествена история 
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Iа класъ. 1. За пепелянката. 2. Сравнение тениятъ съ домашния 

паякъ. 3. Общи бѣлѣзи на рибитѣ.  

Iб класъ. 1. За копринената пеперуда. 2. Сравнение на рѣчния 

ракъ съ морската звѣзда. 3. Общи бѣлѣзи на птицитѣ.  

Iв класъ. 1. Какви сѫ кораловитѣ животни и кой е най 

забѣлежитѣлния прѣдставитель? 2. Сравнение на овощната бѣла 

пеперуда съ кръстоносеца. 3. Общи бѣлѣзи на земноводнитѣ.  

Iг класъ. 1. Сравнение на градинския охлювъ съ сепията. 2. За 

червенъ коралъ. 3. Общитѣ бѣлѣзи на млѣкопитающитѣ.  

Iд класъ. 1. Сравнение на акулата съ кита. 2. Черенъ кълвачъ. 

3. Крава.  

Iе класъ. 1. Дъждовникъ. 2. Амазонски папагалъ. 3. Китъ.  

Iж класъ. 1. Обикновена жаба. 2. Обикновенъ колибъръ. 3. 

Къртица.  

IIа класъ. 1. Цвѣкло, краставица, тютюнъ, попадийка, 

лайкучка. 2. Общитѣ бѣлѣзи на лютиковитѣ.  

IIб класъ. 1. Гръцка коприва, ралика, слѣзъ, милекъ, ягода. 2. 

Общитѣ бѣлѣзи на маковитѣ.  

IIв класъ. 1. Памучна дърво, зеле, желтурче, обикновена липа, 

слънчогледъ. 2. Общи бѣлѣзи на пеперудочвѣтнитѣ.  

IIг класъ. 1. Бѣла върба. 2. Бѣлъ бобъ. 3. Бучинлистъ. 4. Кои 

отъ двупокривнитѣ растения сѫ сраснѫтовѣнечни и кои 

несраснѫтовѣнечни.  

IIIа класъ. 1. Каменни вѫглища, гранитъ, хемотитъ. 2. Главенъ 

и гръбначенъ мозъкъ.  

IIIб класъ. 1. Галенитъ, магнетитъ, ортокласъ, лимонитъ, 

каолипъ, глинести слапецъ. 2. Слухъ и зрѣние.  

IVа р. класъ. 1. Monotermata, клоачни млѣкопитающи. 2. 

Сравнение на бѣгунитѣ съ плавателнитѣ птици. 3. Прѣгледъ на 

амфибиитѣ.  

IVб р. класъ. 1. Кръглоусти cyclostoma. 2. Бѣгуни. 3. Прѣгледъ 

на гръбначнитѣ животни.  

IVв р. класъ. 1. Търбосърци, Septocardu. 2. Сравнение на 

гущеритѣ съ змиитѣ. 3. Прѣглѣдъ на рибитѣ.  

Vа р. класъ. 1. Прѣглѣдъ на папратообразнитѣ (Pteridoptyta) 2. 

Anaryllideae (кокичеви), Covlaceae (лескови), Solanaceae (барабоеви), 

Chlorophyceae (зелени водорасли).  
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Vб р. класъ. 1. Прѣглѣдъ на голосѣменнитѣ растения. 2. 

Palmeae (палмови) Chenopodiaceae (лободови) Cucurbitaceae (тиквови) 

Malvaceae (слѣзови).  

V г. класъ. 1. Amphibia (земноводни) и систематичното им 

раздѣление. 2. Muscineae (мъхови) Gramineae (злакови) и Jrideae 

(кремови).  

VI р. класъ. I група: 1. Поназъ. 2. Подиганье и понижаванье на 

сушата. 3. Юрска система.  

II група: 1. Гнеисъ. 2. Дѣйствието на водата въ твърдо 

състояние. 3. Силурийска система.  

VI г. класъ. 1. Ардейска група. 2. Землетрѣсения. 3. Каменни 

вѫглища. 4. Флуоритъ. 

 

Физика 

IIIа класъ. 1. Сложенъ микроскопъ, устройство и 

употрѣбление. 2. Кантаръ и условието за равновѣсие. 3. Архимедова 

законъ, въ какво състои и какъ се провѣрява. 4. Явлението звукъ; 

условията необходими за да чуваме звука.  

IIIб класъ. 1. Да се обясни явлението цвѣтъ (шаръ) у тѣлата. 2. 

Видове равновѣсия. 3. Условията за плуванье и потъванье на тѣлата. 

4. Отражение на звука; екъ и отзивъ.  

IIIв класъ. 1. Да се обясни явлението прѣломление на 

свѣтлината; по какви закони става това явление. 2. Подвижна макара. 

3. Нормални, кѫсогледи и далекогледи очи; очила. 4.Относително 

тегло на тѣло което потъва.  

Vа р. класъ. 1. Магнитно влияние. 2. Понятие за електрическия 

потенциалъ. 3. Индуктивни токове. Магнетоиндукция.  

Vб р. класъ. 1. Сложни магнити. 2. Изменение на потенциала 

на проводницитѣ при индукцията. 3. Индуктивна макара.  

V г. класъ. I. Магнетизъмъ и диамагнетизъмъ. 2. 

Електровмѣстимость. 3. Телефонъ.  

VI р. класъ. 1. Ускорение. 2. Мѣрение на силитѣ съ масата и 

ускорението. 3. Музикална гама. 4. Клинъ.  
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VI г. класъ. 1. Условията за чувствителнотьта на вѣзнитѣ. 2. 

Скорость въ промѣнливото движение. 3. Тембъръ. 

 

Химия 

IIIа класъ. 1. Вѫглена киселина. 2. Калий. 3. Спиртъ.  

IIIб класъ. 1. Вѫглеродъ. 2. Калций. 3. Оцетна киселина и 

оцетъ.  

IIIв класъ. 1. Желѣзо. 2. Пламъкъ. 3. Скорбѣла и обикновена 

захарь.  

IVа р. класъ. 1. Фосфоръ (разпространение и получаванье). 2. 

Арсеноводородъ. 3. Пламъкъ и свойствата му. 4. Азотна киселина 

(свойства и употрѣбление).  

IVб р. класъ. 1. Арсень. 2. Вѫглероденъ 

двуокисъ(разпространение, получаванье и неговото значение за 

растенията и животнитѣ). 3. Флеорорна киселина.   4. Наситени и 

ненаситени съединения и непостоянството на валенцията не 

елементитѣ.  

IVв р. класъ. 1. Арсенъ. 2. Борна киселина. 3. Добивание на 

червения фосфоръ и сравнение на свойствата му съ тия на 

обикновения фосфоръ. 4. Вѫглероденъ окисъ.  

IV г. класъ. 1. Оловенъ окисъ. 2. Метанъ. 3. Наситени и 

ненаситени вѫглеводороди; прости сложни връзки. 4. За 

вѫглехидратитѣ въобще.  

Vа р. класъ. I група: 1. Алуминий и съединенията му. 2. Мѣдь 

– добиванье. Общъ прѣгледъ на мѣдната група. 3. Способи за 

добиванье на стоманата. 4. Да се покаже съ формули добиваньето на: 

сублиматъ, алуминиевъ шестохлоридъ, химически чисто срѣбро и 

синъ камъкъ.  

II група: I. Цинкъ – добиванье и съединенията му. 2. Общъ 

прегледъ на магнезиевата група. 3.  Способи за добиванье на 
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срѣброто. 4. Да се покаже съ формули химическото дѣйствие на 

сѣрната киселина върху: срѣбро, желѣзо и слѣтина отъ злато и срѣбро.  

Vб р. класъ. I група: 1. Кои тѣла наричатъ стипци. 

Обикновенна стипца. 2. Способи за отдѣлване на срѣбро отъ злато. 3. 

Желѣзо – добиванье. 4. Да се покаже съ формули добиваньето на: 

желѣзенъ шестохлоридъ, желѣзенъ карбонатъ, сублиматъ и магнезий.  

II група: 1. Платина – добиванье и съединение. 2. Цинкъ 

добиванье. Съединение на живака. 3. Обикновенна стипца, синъ 

камъкъ и адски камъкъ. 4. Да се покаже съ формули взаимодѣйствието 

между: гипсъ и зачия, желѣзо и сѣрна киселина, арсенитѣ и мѣденъ 

дихлоридъ.  

VI р. класъ. I група: 1. Амидосъединения. Анилинови краски. 

2. Алкалоиди: свойства и по-главни видове. 3. Оксална киселина, 

синилна киселина, мочевина и карболова киселина.  

II група: 1. Антраценъ, нафталинъ. 2. Вѫглеводороди отъ 

бензоловия редъ. 3. Двуосновни четвероатомни киселини. 

Полизахариди. 
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ОТЧЕТЪ ЗА УЧЕБНАТА 1898/99 ГОДИНА 

на 

СЛИВЕНСКАТА ДЪРЖАВНА МѫЖКА ГИМНАЗИЯ 

 

Зададени теми на полугодишния и годишния изпити                                    

прѣзъ учебната 1898/99 година. 

ЕСТЕСТВЕНА ИСТОРИЯ. 

Зоология.  

Първо полугодие 
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I а кл. 1. Лозова мушица (филоксера). 2. Общъ прѣгледъ на 

насѣкомитѣ. 

I б кл. 1. Рѣченъ ракъ. 2. Отличителни бѣлѣзи на пеперудитѣ. 

I в кл. 1. Тения (панделка). 2. Общъ прѣгледъ на членяститѣ. 

I г кл. 1. Сравнение на пеликана съ зеления кълвачъ. 2. За 

бухала. 3. Бѣлѣзитѣ на грабливитѣ птици. 

I д кл. Сравнение на камиската птица съ бѣлоглавия орелъ. 2. 

Бѣлѣзитэ на плавателнитѣ птици. 3. За паткоклъвката. 

I e кл. 1. Сравнение на глухаря съ лебеда. 2. За кенгура. 3. 

Бѣлѣзитѣ на бѣгунитѣ. 

Второ полугодие 

I а кл. 1. Отличителни бѣлѣзи на двукопитнитѣ (прѣживни) 

животни. 2. Общи бѣлѣзи на птицитѣ и подраздѣлението имъ на 

класове. 

I б кл. 1. Общъ прѣгредъ на мекотѣлитѣ и подраздѣлението 

имъ. 2. Отличителни бѣлѣзи на катерливитѣ птици. 3. По какво си 

приличать и отличавать торбеститѣ съ птиценоснитѣ. 

I в кл. 1. Общи бѣлѣзи на земноводнитѣ. 2. Кои сѫ 

малозѫбнитѣ животни; кѫдѣ живѣятъ и по какво се отличаватъ отъ 

другитѣ животни. 3. По какво приличатъ и по какво се отличаватъ 

маймунитѣ отъ човѣка. 

I г кл. 1. Описание на тенията. 2. Сравнение на сепията съ 

речния ракъ. 3. Овощна пеперуда. 

I д кл. 1. Описание на майския бръмбаръ и осмокрака. 2. 

Сравнение на шарана съ домашния паякъ. 

I е кл. 1. Описание на водното конче и градинския охлювъ. 2. 

Сравнение на морската звезда съ катерливата жаба. 

Ботаника. 

Първо полугодие 
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II а кл. 1. За трѣвенитѣ растения. За дѫбътъ. 3. Общи бѣлѣзи 

на мѫховетѣ. 

II б кл. 1. За мечолистнитѣ растения. 2. Бѣлѣзитѣ на папратитѣ. 

II в кл. 1. За папратитѣ. 2. За Бора. 3. Общи бѣлѣзи на 

иглолистнитѣ растения. 

II г кл. 1. Иглолистнитѣ растения. 2. Обикновения хвощъ. 3. 

Салеповитѣ растения. 

Второ полугодие 

II а кл. 1. Описание на ягодата. 2. Сравнение на лютичето и 

бѣлия бобъ. 3. Бѣлѣзитѣ на слезовитѣ растения. 

II б кл. 1. Описание на лавондулата. 2. Описание и сравнение 

на слеза и синапа. 3. Бѣлѣзитѣ на барабойкитѣ растения. 

II в кл. 1. Описание на матичината. 2. Описание и сравнение 

на зелето съ липата. 3. Бѣлѣзитѣ на кърстоцвѣтнитѣ растения. 

II г кл. 1. Описание на блѣна и сладуна. 2. Сравнение и 

описание на хмела съ бѣлата върба. 3. Бѣлѣзитѣ на върбовитѣ и 

липовитѣ растения. 

Минералогия. 

Първо полугодие 

III а кл. 1. Органитѣ на дѫхателната система и дѫхане. 2. 

Отдѣлвание на пикочнитѣ вещества. 3. Зрѣние. 

III б кл. 1. Кожа и хигиенически правила за кожата. 2. 

Бѣлтъчни храни. 

III в кл. 1. За жилището. 2. Отдѣлвание на пикочнитѣ 

вещества. 3. Зрѣние. 

Второ полугодие 

III а кл. 1. Кристализация и не съвършенни кристали. 2. 

Твърдость и лѫчепрѣчупване на минералитѣ. 3. Гипсъ, калиева 

силитра и янтаръ. 
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III б кл. 1. Едноклонна система. 2. За мѣдьта и нейнитѣ руди. 

3. Глинести сланцове и пѣсъчникъ. 

III в кл. 1. Квадратна система. 2. За желѣзото и неговитѣ руди. 

3. Гранитъ. 

Зоология.  

Първо полугодие 

IV а р. кл. 1. Общи бѣлѣзи на влечуги. 2. Грабливи птици. 

IV б р. кл. 1. Общи бѣлѣзи на млѣкопитающитѣ. 2. 

Чифтокопитни. 

Второ полугодие 

IV а р. кл. 1. Характеристични бѣлѣзи на главоногитѣ и 

подраздѣлението имъ. 2. Филоксера и мѣстото и въ систематиката. 3. 

Отличителни бѣлѣзи на коралитѣ. 

IV б р. кл. 1. Бѣлѣзитѣ на рибитѣ и подраздѣлението имъ. 2. 

Паякообразни. 3. Ивичници. 

Ботаника. 

Първо полугодие 

V а р. кл. 1. Протоплазма и нейното движение. 2. Хлоропласти. 

3. Хелиотропизмъ. 

V б р. кл. 1. Клѣточна ципа и порастването и. 2. Скорбѣла. 3. 

Геотропизмъ. 

V г кл. Характеристика на рибитѣ (pisces) и паякообразнитѣ 

(archnoidea). 

Второ полугодие 

V а р. кл. 1. Размножавание на папратитѣ. 2. Да се опишатъ 

прѣдставителитѣ на папратитѣ. 2. Да се опищатъ прѣдставителитѣ и 

общитѣ бѣлѣзи на слѣдующитѣ фамилии: Лютикови (Ranunculaceae) 

муцунести (Scropolarineae) и здравицови (Geraneaceae). 
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V б р. кл. 1. Размножавание на мъховетѣ. 2. Да се опишатъ 

прѣдставителитѣ и общитѣ бѣлѣзи на слѣдующитѣ фамилии: 

Чашконосни (Cupuliferal), чадърчести (Umbelliferae) и маслинови 

(Oleaceae). 

V г кл. 1. Кожна и влакнеста тъкани. 2. Да се опишатъ 

кокичевитѣ (Amaryllidaceae), палмовитѣ (Palmeae) и копривовитѣ 

(Urticaceae). 

Минералогия. 

Първо полугодие 

VI а р. кл. 1. За хелшедриитѣ на правилната система. 2. За 

Хематита, лимонита, нишадъра и аурипигмента. 

VI б р. кл. 1. За хелшедриитѣ на квадратната и хексагоналната 

системи. 2. За двулома. 3. За флуорита, халколирита и каситерита. 

VI г кл. Ромбическа система. 2. За кварца, магнетита и 

аргентита. 

Второ полугодие 

VI а р. кл. 1. Куршумени руди. 2. Причинитѣ на 

землетресенията и вулканическитѣ изригвания. 3. Кейно-зойска 

група. 

VI б р. кл. 1. Мѣдни руди. 2. Фелзитъ, порфиръ и бозалтъ. 3. 

Юрска и кредна система. 

VI г кл. 1. За ортокласа, граната и топаза. 2. Девонска и 

каменновѫглена системи. 3. Да се произведатъ отъ октаедра 

холоедрическитѣ кристали на правилната система и да се напишатъ 

символическитѣ имъ знаци, спорѣдъ Наумана, както на тѣхъ, тъй и на 

хемиедрическитѣ кристали отъ сѫщата система. 

Антропология. 

Първо полугодие 

VII г кл. 1. Устройство и назначение на жлѣзитѣ къмъ 

пищеварителната система. 2. а) Сърдце; б) Кръвообращение. 
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Второ полугодие 

VII г кл. 1. Кости на главата и крайницитѣ. 2. Обоняние. 3. 

Произхождението и направата на ретината въ окото. 

  

ФИЗИКА 

Първо полугодие 

III а кл. 1. Крушообразенъ и сифоненъ барометъръ. 2. Парна 

машина. 3. Лайденска стъкленица. 

III б кл. 1. Свиваемость, разширяемость и напряжение на 

въздуха. 2. Испарение и кипение. 3. Електрофоръ. 

III в кл. 1. Пожарно църкало. 2. Какъ се приготовлява скалата 

на живачния термометъръ. 3. Електроскопъ. 4. Елемента на Лекланше. 

V а р. кл. 1. Тежесть. Тегло. Еластични вѣзни. 2. Понятие за 

работата на силитѣ. 3. Хипотезата за молекулярнитѣ магнити. 4. 

Изолирание. Електрически пълнежъ. 

V г кл. 1. Маса. 2. Съпротивление на движението. 3. Закона на 

Кулонъ. Единица магнетизъмъ. 4. Хипотезитѣ за сѫщностьта на 

електрическитѣ явления. 

VI а р. кл. 1. Понятие за енергията. Потенциална и 

кинетическа енергии. 2. Закона на Паскаль. 3. Опрѣдѣление на 

плътностьта и относителното тегло на газоветѣ. 4. Дифузия на 

газоветѣ. 

VI б р. кл. 1. Лостове. 2. Десетични вѣзни. 3. Растваряние на 

газоветѣ въ течноститѣ. 

VI г кл. 1. Десетични вѣзни. 2. Приложение на барометра. 3. 

Закона на Боилъ и Мариотъ. 

 

Второ полугодие 
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III а кл. 1. Отразявание на свѣтлината. 2. Да се намѣри образа 

на прѣдмета, който се намира вънъ отъ двойното фокусно растояние 

на двойно испъкналата леща. 3. Архимедовъ законъ. 4. Да се намѣри 

обема и относителното тегло на едно тѣло, което въ въздуха тежи 50 

килограма, а въ водата 20 килограма. 5. Екъ и отзивъ. 

III б кл. 1. Прѣчупвание на свѣтлината. 2. Да се намѣри образа 

на прѣдмета, който се намира между фокуса и двойното фокусно 

растояние на двойно изпъкналата леща. 3. Лость. 4. На единъ кантаръ 

постоянното рамо е 15 см., а токмака 2 килограма. Колко дължина 

трѣбва да има окътъ, за да може да се тегли най-много 500 килограма. 

5. Скорость на звука. 

III в кл. 1. Разлагание на свѣтлината. 2. Да се намѣри образа 

на прѣдмета, който се намира между фокуса и оптический центъръ на 

вглъбнатото сферическо огледало. 3. Налѣгание на капливитѣ тѣла. 4. 

Инерция. 5. Пренасяние на звука. 

V а р. кл. 1. Дѣйствието на електрофорната машина. 2. 

Нагрѣвание на проводницитѣ, закона на Джоулъ. 3. Телифонъ. 

V б р. кл. 1. Измѣнението на потенциала на проводницитѣ при 

индукцията. 2. Елемента на Грене. 3. Микрофонъ. 

V г кл. 1. Термоелектричество. 2. Правилото на Амперъ. 3. 

Електрическо звънче. 

VI а р. кл. 1. Изваждание формулитѣ на равномѣрно-

промѣнливитѣ движения. 2. Работата на машинитѣ. 3. Теглото на 

единъ цилиндрически прѫтъ е 10 кг., а дължината му 8 м. На какво 

растояние отъ краищата на прѫта, въ които сѫ окачени 6 и 9 

килограма, трѣбва да се постави подпорка, щото послѣдния да се 

намира въ равновѣсие. 

VI б р. кл. 1. Количеството на движението. Импулсъ на силата. 

2. Лостове. 3. Широчината на нарѣзитѣ на винта на една винтова преса 

е 15 мм. Колко трѣбва да е дълъгъ лоста на пресата, щото съ 60 кг., 

приложени на края му да се произвежда налѣгание 5000 кг. 

VI г кл. 1. Работа на силата. Кинетическа енергия. 2. Витло. 3. 

Каква трѣбва да бъде височината на една наклонена равнина, на която 
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основата е 1200 м., щото 1500 кг., поставени върху нея, да могатъ да 

се одържатъ въ равновѣсие съ сила 25 кг., дѣйствующи: 1) успоредно 

на основата на наклонената равнина и 2) успоредна на дължината и. 

 

ХИМИЯ 

Първо полугодие 

III а кл. 1. Натрий. 2. Спиртъ. 3. Азотна киселина. 

III б кл. 1. Калций. 2. Фосфоръ. 3. Свойствата на водорода. 

III в кл. 1. Добиване и свойство на калий и газъ за освѣтление. 

2. Мѣдъ и съединенията му. 3. Свойствата на кислорода. 

IV а р. кл. 1. Атомъ, молекулъ, атомно и молекулярно тегло. 2. 

Кислородъ. 3. Да се покаже въ долните формули, по колко атома и 

молекули има: 3HCl, H2S2O7, 2Mn3O4, 4Na2SO4. 

IV б р. кл. 1. Въглеродъ. 2. Въглена киселина. 3. Амониякъ. 

IV г кл. 1. Кислородъ. 2. Афинита. 3. Сѣрна киселина. 

V а р. кл. 1. Сода – получаване по Солвея и свойства. 2. Общи 

способи за получаванието на металитѣ. 3. Дѣйствието на киселинитѣ 

върху солитѣ. 

V б р. кл. 1. Селитра. 2. Дѣйствието на основитѣ върху солитѣ. 

3. Соли; добиванието имъ и видове. 

VI а р. кл. 1. Изометрически, полиметрически и 

метаметрически съединения. 2. а) Желта кръвна соль (калиевъ 

ферицианидъ). 3. Йодоформъ. 

VI б р. кл. 1. Берлинско синило (дижелѣзенъ ферицианидъ). 2. 

Прѣдѣлни вѫглероди; мешанъ. 3. Етери (диалкилоксиди). 

           

Второ полугодие 

III а кл. 1. Натрий. 2. Спиртъ. 3. Азотна киселина. 
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III б кл. Калций и съединенията му. 2. Бира. 3. Фосфоръ. 4. 

Свойства на водорода. 

III в кл. Калий. 2. Газъ за освѣтление. 3. Мѣдъ и съединенията 

му. 4. Пламъкъ. 5. Свойства на кислорода. 

IV а р. кл. I група. 1. Сѣроводородъ. 2. Колко гр. HNO3 и колко 

литри SO2 сѫ потрѣбни за добиване 196 гр. H2SO4?  

II гр. 1. Намѣрете чрѣзъ изчисление процентния съставъ на 

хлорната киселина! 2. Свойства и употрѣбл. на сѣрата. 

IV б р. кл. I гр. 1. Колко гр. H2S ще се получи отъ 146 гр. HCl? 

2. Сѣренъ двуокисъ.  

II гр. 1. Процентния съставъ на азотн. окисъ е N=46,66 и 

О=53,33, молекул. тегло =60; намѣрете химич. му формула! 2. Озонъ. 

IV г кл. 1. Маршовъ апаратъ. 2. Вѫглеродовъ двуокисъ. 

V а р. кл. I гр. 1. По какво се отличаватъ металитѣ отъ 

металоидитѣ? 2. Цинкъ.  

II гр. 1. Какъ се получаватъ и колко вида биватъ солитѣ? 2. 

MgO. 3. Отлич. свойства на калциевитѣ съединения. 

V б р. кл. I гр. 1. Хурсанъ и циментъ. 2. Напишете хим. 

формули на цинченитѣ съединения и опишете ZnO!  

II гр. 1. Опишете метала Магнезий и напишете хим. формули 

на неговитѣ съединения! 2. Калциенъ хипохлоритъ. 

VI а р. кл. 1. Мастни киселини; общи свойства и методи за 

добиването имъ. 2. Маслена киселина. 3. Нитрувани деривати на 

ароматическитѣ съединения; нитробензолъ. 

VI б р. кл. 1. Вѫглероди – олефини CnH2n. 2. Тривалентни 

алкохоли. Глицеринъ; нитроглицеринъ. 3. Бензоенъ алдехидъ. 4. 

Алколоиди. Никотинъ. 

 

 


