
Изработил: Неделчо Ганчев Латинов, ПГ „Христо Ботев“

Ръководител: Севджан Салимова Феимова, учител в ПГ 
„Христо Ботев“



1. Защо избрах да пиша за тази тема?

2. Какъв е химичният състав на атмосферата в Марс?

3. Защо атмосферата на червената планета е изградена предимно от 
въглероден диоксид?

4. Какъв е химичният състав на атмосферата в Земята?

5. Кои химични елементи са еднакви, различни в атмосферата на двете 
планети?

6. Може ли на Марс да се живее?

7. Може ли растение да живее на Марс?

8. Кръговратът на Марс схема за образуване на кислород.

9. Може ли на Марс да се отглеждат различни храни?

10. Какви са звездите?

11. Какъв е химичният им състав?

12. Защо светят?



„Погледите, насочени извън Земята, припомнят, че сме вид, който е способен да се 
придвижва до различни места за да оцелее. Ние сме пътешественици. Трябва да 

мислим извън пределите си“ – каза Vaz. „Ще трябва да се справим с огромни 
технологични предизвикателства преди да стигнем до отглеждане на растения на 

Марс. Добрата новина е, че вече имаме невероятни геопространствени
инструменти и бази от данни за околната среда, чрез които ще можем да се 

справим с тези предизвикателства.”



Избрах да Ви представя ,,Химията в Космоса, Звездите и …”, защото има много 
интересни мистерии, които и до днес днешен не са разгадани и които ме 

провокираха да пиша за тази тема. Всички знаем, че на Марс се провеждат 
изследвания, но дали всички мистерии ще бъдат разгадани? Ще може ли да има 

нов живот на планета като Марс?



Атмосферата е разделена на четири основни слоя: долен, среден, горен и 
екзосферен. Прогнозата за Марс като цяло е много лоша. . През лятото 

дневните температури на екватора могат да достигнат 20 ° C. През нощта 
температурите могат да паднат до -90 С. 110 градуса разлика за един ден. 

Поради ниското налягане водата не може да съществува в течно състояние на 
повърхността на Марс, но в миналото условията са били различни и 

следователно наличието на примитивен живот на планетата не може да бъде 
изключено.



Въглеродният диоксид също е продукт на изригване и е единственият газ, 
който постоянно попълва атмосферата, всъщност това е единствената 

причина, поради която съществува. В допълнение, той е силно наситен с фини 
прахови частици (главно железен оксид), които му придават червеникав 

оттенък.
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"Всъщност установихме, че почвата на Марс отговаря на изискванията, а също 
така съдържа необходимите елементи за появата и поддържането на живота 

както в миналото, така и в настоящето и бъдещето", каза водещият 
химически изследовател Сам Кунивс. Учените смятат, че Марс е загубил 

цялата си атмосфера поради факта, че е загубил магнитосферата си преди 
около 4 милиарда години. Някога газовата обвивка на планетата беше по-
плътна и магнитосферата защитаваше планетата от слънчевия вятър. 



Ще се наложи да се живее на тази планета, защото в един момент нашата 
планета ще стане малка и няма да има повече място за хората. За това ще се 
наложи да има нов живот на нова планета, и това ще бъде Марс. А според вас 

това възможно ли е? Основният компонент на почвата - силициев диоксид (20-
25%), съдържащ смес от хидрати от железни оксиди (до 15%), които придават 

на почвата червеникав цвят. Съществуват значителни примеси от серни 

съединения, калций, алуминий, магнезий, натрий.



Звезди се образуват, когато 
огромни количества газ и 

прах се сриват под 
собствената си 

гравитационна сила. По-
голямата част от този газ е 
водород, който е основното 

гориво, което звездите 
използват за създаване на 
енергия. . Хелият е вторият 
най-изобилен елемент във 

Вселената и е основен 
компонент на главните 

звездни последователности 
като Слънцето. Хелий се 

натрупва в сърцевината на 
звездите в резултат на 

водородния ядрен синтез. 
Звездите представляват 
масивни газови тела. Те 

произвеждат енергия чрез 
ядрени реакции и излъчват 

светлина. 



Нашата галактика 
Млечният път е дом на 

над 400 милиарда звезди с 
различна яркост. По-

голямата част от тези
звезди са описани като

основна
последователност, което
означава, че техните ядра 

се сливат с водород, 
хелий, въглероден, 
Кислород и други
микроелементи.

Водородът е най-
разпространеният 

елемент във Вселената и 
съставлява три четвърти 

от цялата материя. 

 https://actionvideo.ru/bg/e
xpressions/sostav-
atmosfery-marsa-i-zemli-
atmosfera-marsa-
himicheskii.html

 https://technology.bg/raste
niya-na-mars-shte-vireyat/

https://actionvideo.ru/bg/expressions/sostav-atmosfery-marsa-i-zemli-atmosfera-marsa-himicheskii.html
https://technology.bg/rasteniya-na-mars-shte-vireyat/

