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Химията като наука 

    Химията е млада наука на не повече от 200г.  От 

дълбока древност хората са познавали вещества и 

химични явления, като някои метали, варта, гипса, 

стъклото, керамиката, ферментацията и горенето. 

Вар Гипс Стъкло 



   Първата природна стихия овладяна от човека е 

огъня.Огнището е източник на много от 

химичните знания на древният човек, научава го   

как да извършва химични процеси и  опознава 

свойствата на много вещества. 



    Първият изкуствен материал , получен 
съзнателно от човека е керамиката. 
Превръщането на падналата кална глина в 
камък прави силно впечатление на 
предците ни. Изпечената глина не омеква 
от водата и когато й се придаде форма, тя 
може да поскужи, като съд за храна и вода. 
Този период от развитието на химията 
може да се нарече " занаятчийска химия"  

 

 



   През 4 век 
химията започва 
едно 20 вековно 
лутане в мъгла в 
преследване на 
илюзии и 
привидения.Път, 
наречен 
алхимия. 
Химиците 
надценили 
възможностите 
си, като 
решили,че биха 
могли да 
превръщат всеки 
метал в злато. 

 
Лаборатория на алхимик  



Кога химията се е превърнала в 

наука? 

 

    Робърт Бойл е основоположник на химията, но всички 

химици след него са работели за разрешаването на 

нейните проблеми и систематизирането на химичните 

знания до превръщането и в наука. 

Принос за превръщането на 

химията в наука имат много учени, 

но един измежду тях на име Робърт 

Бойл  е първият човек провъзгласил 

я за такава. 

Робърт Бойл 

Той изказва за първи път понятието 

химичен елемент и е поставил 

проблема за елементарния състав на 

веществата. 



   Големи заслуги за развитието на химията от края 

на 17в. до началото на 18в. имат: 

•  Георг Щал - поставил края на  алхимичните заблуди. 

•  Михаил Ломоносов - изучавал горенето на сярата и фосфора 

и наблюдавал промените на металите при накаляването им. 

Създал кислородната теория на горенето с която е обяснил 

правилно голяма група химични явления, свързани с 

участието на кислорода. 

Георг Щал Михаил Ломоносов 



    Историците наричат периода от 17век до 19век 
период на “химична еволюция”. Основите върху 
които е изградена химията са: 

•  Кислородната теория на горенето от  Лавоазие. 

• Атомно-молекулната теория, чиито основни 
приложения са изказали Далтон и Авогадро. 

• Основните химични закони 

• Периодичния закон на Менделеев 



 

 
     

Колко от предметите в нашето ежедневие са 

изработени от вещества взети наготово от 

природата, не претърпели химична преработка? 

Оглеждайки света около себе си ще видим, че 

химията е навсякъде. В нашият дом, облеклото 

,храната,медикаменти и др. Нейните многобройни 

приложения в ежедневието правят живота ни по-

комфортен,по-сигурен и по-дълъг. 

Къде намира приложение химията в 

съвременния живот? 



 

Металите 

 

Изключвайки благородните 

метали, всички останали са 

продукт на химична 

преработка на рудите. 

 

 

Тъканите 

 

По-голяма част от тъканите са 

от синтетичните влакна, а 

дори вълнените, 

памучните,ленените  са 

обагрени т.е подлагат се на 

химична обработка. 

 

 



Дървото 

 

Те са най-често обработвани с 

участието на химията:  

Импрегнирани са с 

вещества,които ги правят не 

горливи, неподатливи на 

гниене,покриват се с лак и др. 

Стъклото 

 

Те също са от изкуствен 

материал. 



Химията и храната 

     Учените твърдят , че химията 

изхранва 1/3 от населението на 

Земята. Химическата 

промишленост снабдява селското 

стопанство с изкуствени торове 

(азотни,фосфорни), чието 

използване осигурява значително 

по-големи добиви. 

 

Химическите средства за защита 
на растенията от вредители и 
болести спасяват голяма част 
от плода.Благодарение на 
намесата на химията в селското 
стопанство получаваме повече 
храна от колкото бихме получили 
без помощта й. 



Какво е мястото на жените в 

науката в наши дни?  

  В наши дни броя на 
жените в науката и 
инженерството се 
увеличава почти всяка 
година, достигайки 202 
583 през 2001г. 
С нобелова награда за 
периода от 1901г. до 
2010г. са наградени 
четиридесет жени. 
Шестнадесет от тях за 
принос в физиката, 
химията, психологията и 
медицината.  



     В областта на химията Нобелова награда са 

получили: 

 

 

 

 

.  

• Мария Кюри през 1911г. 

• През 1935г.,  дъщерята на Мария Кюри, Ирена Кюри 
за откритието си на изкуствената 
радиоактивност. 

• През 1964г. Дороти Ходжкин за потвърждение на 
структурата на пеницилина. 

• През 2009 г. Ада Йонат за работата си върху 
структурата  на  рибозомата. 

Жените имат много важен принос в областта на 

химията. За насърчаване на момичетата да се 

занимават с наука са създадени редица 

организации.(The Wise Campaign, The UKRC и др.) 



Мария Кюри 

  "Аз съм една от тези, които мислят, че в 

науката има изключителна красота. 

Ученият в лабораторията си е не само 

учен: той също е дете поставено пред 

природните явления, които го 

впечатляват като приказка." 

 

                          Мария Кюри 



Ранни години 
   Мария Склодовска  е родена на 7 ноември 1867г. 
във Варшава, Полша. Тя е петото дете в 
семейството.  Малката Мария на външен вид е 
бледа, руса със силно къдрава коса, сиви очи и 
изпъкнало чело.Тя е развита и чувствителна, 
притежава необикновена памет. Когато е на 10 
години смъртта спохожда  най-голямата й сестра, 
а по-късно и майка й.  

Малката Мария Кюри с 

брат си и 

сестрите . От ляво на 

дясно са Зоша, Хела, 

Мария, Юсеф и Броня.   



Юношество 
     

    След мрачното детство, Мария 
отдава юношеството си на 
учението. Завършва средното си 
образование с златен медал във 
Варшавската гимназия през 
1884г.  Една година прекарва в 
роднини на село, за да избере 
каква да бъде бъдещата й 
професия. След връщането при 
баща си, започва да работи като 
домашна учителка. 

Бащата с дъщерите си (отляво 

надясно) Мария, Бронислава и 

Хелена  



   Със заплатата си плаща 

следването на сестра си 

Броня. С помощта й  през 

1891г. Мария се мести в 

Париж за да следва в 

Сорбоната. Дипломира се 

с отличие в 

специалностите физика 

през 1893г. и математика 

през 1894г. 

 

Мария Склодовска като възпитателка 



    През 1895 г. Мария 
Склодовска се омъжва за 
френския физик Пиер 
Кюри.  

    Дълбокото 
разбирателство, като 
съпрузи ги прави двама 
отлични сътрудници, 
които откриват в 
физиката обширната 
област на учението за 
радиоактивността.  

Мария и Пиер Кюри 



    През 1896г.Анри Бекерел 

изучава фосфоресценцията на уранови соли.Той 

поставя уранова сол върху завитата с черна 

хартия плака .Оставя я в едно от чекмеджетата в 

кабинета си, като след няколко дни решава да 

прояви платката. На нея открива неясно 

изображение. Достига до извода, че урановите 

соли излъчват спонтанно силно лъчение.   



   Новите лъчи, наречени ураниеви, предизвикват 

интерес у Мария Кюри, като тема за докторска 

десертация. Мария Кюри се заема с това да 

разбере дали други тела не притежават подобно 

излъчване, като урана.Тя открива, че същото 

свойство има и торият,който дори е по-активен 

от урана. 

     

Уран Торий 



   Мария Кюри обявява радиоактивността на тория и 

по-късно потвърждава търсенето на "по-активен 

от урана елемент" за успешно. За пръв път  тя 

използва термина радиоактивен. 

Международен знак за радиоактивност 



    От този момент нататък 

изследванията на 

радиоактивността преминават 

от физиката към химията.  

 

 

 

    Материалът, с който трябва да 

работят семейство Кюри е взет 

от известната уранова мина в 

Чешка Бохемия. Това е уранова 

пехбленда, която в чисто 

състояние е около четири пъти 

по-активна от урановия окис.  

 



   Проучванията 

предприети от Мария и 

Пиер Кюри показват 

наличие на радиоактивни 

елементи в пехблендата  

и те решават да ги 

изолират с нов метод на 

химическо изследване, 

базиращ се на 

радиоактивността.  

 



    Електрометъра Кюри, изобретен по-рано от Пиер 
Кюри, изиграва важна роля за успеха на тяхното 
проучване. Заключението до което достигат е,че 
пехблендата съдържа най-малко два нови 
радиоактивни елемента:полоний и 
радий.Съобщението за полония правят през 
юли1898г., а за радия през декември същата 
година. 

Електрометъра Кюри Радий Полоний 



• През 1900-1906 г.Мария 
Кюри става преподавател 
в Екол Нормал в Севър. 

 

• През 1903 г. защитава 
докторска дисертация в 
Парижкия университет на 
тема “Изследване на 
радиоактивни вещества”. 

 

 

 

 

 

 

Нобеловата награда на Мария  Кюри 

•  През 1903 г. за изследванията си върху 
радиоактивността Мария и Пиер Кюри (заедно с 
Анри Бекерел) са удостоени с Нобелова награда 
по физика, а през 1911 г. на Мария Склодовска-
Кюри е присъдена Нобелова награда по химия. 

 



•    През 1906г. настъпва най-
големият удар в живота й Пиер 
Кюри загива при 
пътнотранспортно 
произшествие . След смъртта на 
Пиер, Мария Кюри завежда 
катедрата в Парижкия 
университет, ръководена по-рано 
от самия него. 

• От 1914 г. е същевременно директор на Радиевия    
институт. Научните й работи са в областта  
на радиоактивността. 

 



   Освен всеотдаен учен Мария Кюри се справя 

забележително и  с  майчинството.Тя отделя много 

грижи за доброто образование на двете си дъщери 

Ирена  и  Ева Кюри. В резултат на което  Ирена Кюри 

става учен, а  Ева Кюри писателка и журналистка. 

Мария Кюри с дъщерите 

си  

От ляво на дясно: Пиер 

Кюри ,Мария Кюри, Ирена Кюри,  

Д-р Кюри (бащата на Пиер Кюри).  



Забележителни са откритията направени от Мария 
Склодовска-Кюри. 

Тя изследва радиоактивността на много елементи, 
изучава техните свойства, разработва основните 
принципи на количествените методи на 
радиоактивните измервания, изучава насочената 
радиоактивност, открива влиянието на 
радиоактивното лъчение върху живата клетка, 
първа използва радиоактивността в медицината и 
т.н. 
 

Умира на 4 юли 1943 г. в санаториум от левкемия. 

 
 



Има ли още за откриване? 

   Химията, както и всяка друга наука е система 

от знания, която е в непрекъснат процес на 

усъвършенстване ,задълбочаване и 

уточняване.В нейната история не може да 

бъде поставена точка, а само многоточие… 


