
Стр. 1 от 10 

 
 

РЕШЕНИЯ 
 

на изпитните задачи по химия за магистърските специалности в МУ–Пловдив 
09.07.2020г. 

 
 
Задача 1 (40 точки) 
 
 Дадени са четиридесет въпроса, всеки от които има четири възможни отговора, означени 
с а), б), в) и г). Изберете верния според Вас отговор и го отбележете в дадените таблици като 
използвате знака Х.  

Таблица № 1 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а)      Х  Х       Х      

б) Х        Х   Х  Х   Х Х  Х 

в)  Х Х  Х  Х   Х   Х      Х  

г)    Х       Х     Х     
 
 
1. Коя от следните молекули е неполярна, но съдържа полярни връзки? 

а) F2  б) CO2   в) H2O   г) NH3 
 
2. Съединение с йонна връзка се образува при взаимодействие на: 

а) CH4 и O2    б) C2H6 и HNO3 
в) NH3 и HCl    г) SO3 и H2O 
 

3. Коя от изброените видове връзки обяснява сравнително високата температура на кипене на 
водата? 

а)  ковалентната полярна  б) ковалентната 
в) водородната    г) йонната 

 
4. Кои от следните твърдения описват поведението на една равновесна система при промяна на 
температурата?  

1) ще се промени стойността на равновесната константа 
2) ще се променят равновесните концентрации 
3) ще протече обратната реакция, но стойността на Кс няма да се промени 
4) дали ще протече правата или обратната реакция зависи от топлинния ефект на реакцията, 

но стойността на Кс няма да се промени 
а) 1, 2 и 4  б) 1, 3 и 4  в) 2 и 4  г) 1 и 2  
 

5. При коя от изброените системи в равновесие при повишаване на налягането ще протече 
обратната реакция? 

а) 4NO(г) + 2O2(г)⇄ 2N2O4(г)  б) 3O2(г)⇄ 2O3(г) 
в) 2H2S(г)⇄ 2H2(г) + S2(г)   г) CO(г) + 2H2(г)⇄ CH3OH(г) 
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6. Нарастването на скоростта на химичните реакции с повишаване на температурата се дължи на: 
а) нарастване на броя на активните молекули  
б) повишаване на топлинния ефект 
в) нарастване на броя на ударите между молекули с висока енергия 
г) нарастване на броя на ударите между молекули с ниска енергия 
 

7. Ако се увеличи контактната повърхност на желязото в процеса     4Fe + 3O2    →  2Fе2O3, 
то скоростната константа: 

а) намалява  
б) нараства 
в) не зависи от контактната повърхност на желязото 
г) се променя незначително 
 

8. Системата: MgCl2(тв)⇄ Mg2+ + 2Cl-, е в състояние на химично равновесие. Ще настъпи ли 
промяна в равновесието, ако към системата се прибави натриев хлорид?   

а) равновесието ще се изтегли към изходното вещество  
б) равновесието ще се изтегли към продуктите на реакцията 
в) ще се промени концентрацията на хлоридните йони, но няма да настъпи промяна в 

равновесното състояние на системата 
г) няма да настъпи промяна в равновесното състояние на системата  

 
9. Разтвор на нелетливо вещество изравнява своето парно налягане с атмосферното:  

а) при по-ниска температура в сравнение с чистия разтворител 
б) при по-висока температура в сравнение с чистия разтворител 
в) при еднаква температура с тази на чистия разтворител 
г) при по-висока или по-ниска температура в зависимост кое е разтвореното вещество 

 
10. Терминът „изотонични разтвори” се отнася за: 

а) разтвори с концентрация 1 mol/L 
б)  разтвори с еднаква масова част 
в) разтвори с еднакво осмотично налягане  
г) разтвори с еднаква молна концентрация  

 
11. Колко грама вода и колко грама натриев хлорид са необходими при приготвянето на 200 g 
разтвор на натриев хлорид с масова част 10 %? 

а) 10 g натриев хлорид и 190 g вода  
б) 5 g натриев хлорид и 195 g вода 
в) 2 g натриев хлорид и 198 g вода  
г) 20 g натриев хлорид и 180 g вода 
 

12. Кое твърдение не се отнася за неметалите? 
а) оксидите им са с киселинни 
б) хидроксидите им са основни 
в) неметалите са по-малко на брой от металите 
г) приемат електрони, като се превръщат в аниони 
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13. Посочете грешните твърдения за взаимодействието на CsOH с H2SO4: 
1) продукти на взаимодействието са CsSO4 и H2O 
2) реакцията между CsOH и H2SO4 е реакция на неутрализация 
3) реакцията между CsOH и H2SO4 е реакция на естерификация 
4) продукти на взаимодействието са Cs2SO4 и H2O 
5) Cs2SO4и H2SO4 са слаби електролити 
6) съкратеното йонно уравнение на реакцията е Н+ + OH- → H2O 

 
а) 1, 2, 4 и 6    б) 3, 4 и 5   
в) 1, 3 и 5     г) 1, 4, 5 и 6 
 

14. Кои са продуктите на взаимодействието NaCl + F2  →:   
а) ClF2 + Na    б) NaF + Cl2   
в) NaF2 + Cl    г) NaF + Cl + F 

 
15. Посочете уравнението, в което атом на химичен елемент е едновременно окислител и 
редуктор: 

а) 3 HNO2    →   HNO3   +   2NO   +   H2O 
б) NH4NO2   →   N2   +   2 H2O 
в) 2 KClO3   →    2 KCl   +   3 O2 
г) 2 KNO3   →   2 KNO2   +   O2 

 

16. В кой от посочените редове частиците не могат да бъдат редуктори: 
а) S2−, Zn0, S0, N3+, Cu0   б) Mg0, C2+, Fe2+, S0, Al0 
в) S4+, Cl0, Zn0, Al0, H+   г) S6+, Ag+, Cl7+, N5+, Na+ 
 

 
17. При електролиза на водни разтвори на соли 

а) на анода се отелектризират анионите с най-силно изразени окислителни свойства 
б) на анода се отелектризират анионите с по-силно изразени редукционни свойства 
в) на катода се отелектризират катионите с най-силно изразени редукционни свойства 
г) на катода се отелектризират само водородните катиони 

 
18. Изберете реда от съединения, в който основният характер на хидроксидите намалява: 

а) Zn(OH)2, LiOH, NaOH, KOH  
б) KOH, NaOH, LiOH, Zn(OH)2 
в) Zn(OH)2, Ca(OH)2, NaOH, KOH  
г) LiOH, NaOH, KOH, RbOH 
 

19. Кои от следните разтвори (всички с концентрация 0.1 mol/L) ще имат рН>7?  
1) HNO3  2) Na2S 3) KHSO4    4) CH3COONa  5) KCN 
а) 3 и 4  б) 1, 3 и 4  в) 2, 4 и 5  г) 2 и 4 
 

20. Според теорията на Брьонстед и Лаури в дадените по-долу реакции основи са: 
+
4NH + H2O ⇄ NH3 + H3O+ 

C6H5COOH + H2O ⇄ H3O+ + C6H5COO– 
а) C6H5COO–, H2O и +

4NH   б) Н2O, NH3, и C6H5COO– 
в) NH3, C6H5COO– и H3O+  г) H2O и NH3 
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Таблица № 2 
 
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

а)       Х Х    Х Х   Х     

б) Х  Х  Х Х   Х         Х  Х 

в)              Х   Х    

г)  Х  Х      Х Х    Х    Х  
 
21. Хибридното състояние на въглеродните атоми се променя при: 

а) заместителни реакции 
б) присъединителни реакции 
в) кондензационни реакции 
г) реакции, протичащи по верижно-радикалов механизъм 

 
22. Ако въглероден атом е свързан с четири различни заместители, той е: 

а) първичен     б) третичен  
в) четвъртичен    г) асиметричен 
 

23. С кои от дадените реагенти чрез две последователни реакции 1-бутен може да се превърне в 
2-бутен? 

а) хлор и алкохолен разтвор на КОН 
б) хлороводород и алкохолен разтвор на КОН 
в) бром и воден разтвор на КОН 

 г) хлор и цинков прах 

24. При присъединяване на HCl към CH3

CH3-CH=C-CH3

 на първия етап се получават карбокатиони. 
Кой от посочените е най-стабилен? 

а) 

CH3-CH-CH-CH3

CH3

+

   б) 

CH2-CH2-CH-CH3

CH3

+

 

в) 

CH3-CH2-CH-CH2

CH3

+

   г)

CH3-CH2-C-CH3

CH3

+

 
 
25. Ароматният характер на арените се доказва с реакциите: 

 1) окисление   2) нитриране   3) полимеризация  
 4) халогениране  5) сулфониране   6) редукция 
 
а) 1, 3, 4 и 5       б) 2, 4 и 5          в) 3, 5 и 6       г) 2, 3, 4 и 6 

 
26. Взаимодействието на 2-хлорохексан и алкохолен разтвор на КОН води до: 

а) получаване на равни количества 1-хексен и 2-хексен 
б) получаване на 1-хексен в по-малко количество от 2-хексен  
в) получаване на 1-хексен в по-голямо количество от 2-хексен 
г) получаване на 2-хексин 
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27. Коя от изброените реакции протича с участието на CH3COCl като реагент? 

а)

CH3 CH3

CH3

O

+ HCl

   

б)

CH

CH3

CH3

OH

+ CH3 C CH3

O  

в)

CH
CH3

OH

C
CH3

O

 

 г)
+ H2O

CH3

C
OH

O

 
 

28. Кои халогенопроизводни са необходими за получаване на  
2-фенилпропан, дифенил и 2,3-диметилбутан? 
 
1) CH3CH2CH2Cl   2) CH3CH2Cl   3) C6H2CH2Cl  4) C6H5Cl 
5) CH3CH(Cl)CH3   6) C6H5CH(Cl)CH3  7) CH3Cl  8) C6H5CHCl2 

 
а) 4 и 5   б) 2 и 6  в) 1 и 3  г) 7 и 8 

 
29. Кой от посочените генетични преходи не е възможен? 

а) C3H5Cl3 → C3H5(OH)3 → C3H5(ONa)3 
б) C2H6 → C2H4 → C2H3OH → C2H3NO2 
в) C2H6 → C2H4 → C2H5OH → C2H5Cl 
г) C2H6 → C2H5Cl → C2H5OH → C2H5ОNO2 

 

30. Кое е съединението С7Н6О, получено при окисление на алкохол със същия брой въглеродни 
атоми?  
       а) бензилметилкетон   б) хептанон 
       в) бензилов алкохол   г) бензалдехид  
 
31. Глюкозата: 

а) се хидролизира само при нагряване 
б) се хидролизира до сорбитол 
в) се хидролизира до въглероден диоксид и вода 
г) не се хидролизира  
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32. Коя двойка съединения са изомери помежду си, но същевременно се различават по 
киселинно-основните си свойства? 
 

CH2 OH
а) и

CH3
OH

 
CH3

OH

б) и

CH3

OH  

 

CH2
CH CH3
OH

в) и
CH2 CH2 CH2

OH

 
г) не е възможно изомерни съединения да се различават по киселинно-основните си 

свойства 
 
33. В кое от химичните уравнения е допусната грешка: 
 

                 

H2O-
CH3CHO HCN CH3CH2C N+

- H2O

CH3CCH3

O
+ HCN CH3C

CH3

OH

C N

- H2O

CH3CHO NH3+ CH3CH NH

CH3CHO + CH3NH2 CH3CH NCH3

 
 
34. Хлороцетната киселина е: 

а) по-силна от оцетната киселина и по-слаба от бутановата 
б) по-слаба от оцетната и пропановата киселина 
в) по-силна от пропановата киселина и по-слаба от дихлороцетната 
г) по-слаба от дихлорооцетната и пропановата киселина 

 
35. При заместителна реакция между хлор и пентанова киселина в присъствие на катализатор 
ще се получи: 

а) 3-хлоропентанова киселина  б) 4-хлоропентанова киселина 
в) пентаноилхлорид   г) 2-хлоропентанова киселина 

 
  

а) 
 
 
б) 
 
 
в) 
 
 

г) 
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36. Какъв е крайният продукт от показаната реакция? 

  
CH3CONH2 + P2O5

t°

 
а) ацетонитрил CH3-CN   б) етан CH3-CH3 
в) метиламин CH3-NH2   г) етиламин CH3-CH2-NH2 

 
37. При хидролиза на мазнината C3H5(OOCC15H31)3 под действие на NaOH се получават: 

а) 3C15H31COOH и C3H5(OH)3 
б) 3C15H31COOH и C3H5(ONa)3 
в) 3C15H31COONa и C3H5(OH)3 
г) 3C15H31COONa и C3H5(ONa)3 

 

38. Кое твърдение за съединението фенилдиазониев хлорид    C6H5 -N+ N Cl-   не е вярно? 
а) е стабилно при 0оС  
б) е нетрайно при 0оС 
в) е изходно вещество за синтез на азобагрило 
г) е много реактивоспособно 

 
39. При взаимодействие между кои от изброените реагенти може да се получи съединението  
C6H5CONHCH3? 

1) С6H5COOH    2) C2H5NH2           3) C6H5COCl               
4) (CH3CO)2O              5)  CH3NH2       6) CH3COOH 

 
а) 2 и 4; 2 и 6       б) 1 и 2; 4 и 5  в) 2 и 3; 5 и 6  г) 1 и 5; 3 и 5 
 

40. Кой дипептид се получава при свързването на фенилаланин и аспаргинова киселина? 
 

CH2
CH

NH2

C

O

NH
CH

COOH

CH2 CH2
COOH

 

CH2
CH

NH2

C

O

NH
CH

COOH

CH2 COOH

 
 

CH2
CH

NH2

C

O

NH
CH

COOH

CH2 COOH

HO

 

CH2
CH

NH2

C

O

NH
CH

COOH

CH2 OH

 
 
 

а) 

б) 

в) 

г) 
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Задача 2 (20 точки) 
 

Имате следния списък с понятия и съединения: силна; слаба; син; червен; основа; сол; 
киселина;  хидролизира; не хидролизира; температура, налягане; алдехиди; кетони; 
едновалентни алкохоли;  многовалентни алкохоли; CuCO3; Cu2O; CuCl2; Cu(OH)2. От него 
подберете подходящите, за да попълните празните места в текста така, че да се получат верни 
твърдения. Всяко понятие може да бъде използвано един или повече пъти, или нито веднъж. 

 
 CuSO4 e ...1..., получена от ...2... киселина и ...3... основа. Във воден разтвор ...4... и 
оцветява лакмуса в ...5... . Тя взаимодейства със ...6... основа, при което се получава утайка от 
...7..., която в органичната химия се използва като реактив за доказване на ...8... или ...9... в 
зависимост от ...10... на реакционната система. 
 

1 сол 6 силна 

2 силна 7 Cu(OH)2 

3 слаба 8 алдехиди 

4 хидролизира 9 многовалентни алкохоли 

5 червен 10 температурата 

 
 
Задача 3 (40 точки) 
 

По следната реакционна схема от етин ще получите съединението Д, което образувано в 
мозъка подтиска провеждането на някои нервни импулси в централната нервна система и 
съединението Е, което е синтетично влакно с широко приложение. 

 
 

                      HCN        H2O/H+, t°               HBr  KCN              2H2 
   Етин             А           Б           B   Г          Д 

 
               полимеризация/св. 

 
 Е 

 
1. Изразете с химични уравнения показаните на схемата преходи и наименувайте съединенията 

от А до Е.  
2. Как ще реагира съединението Д със следните реагенти: азотиста киселина, 2-пропанол/Н+, 

солна киселина и магнезиев дихидроксид? 
3. Предложете две качествени реакции за доказване на сложната връзка в молекулата на етина. 

 

HC CH + H CN H2C CH

CN  
    пропенонитрил (А) 
 

За ненаситените въглеводороди са характерни присъединителни реакции. Присъединяването на 
полярни молекули към тях става по електрофилен механизъм. 
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CH2=CH-CN + 3 H2O
H+, tο

CH2=CH-COOH + NH4OH  
         пропенова киселина (Б) 
         (акрилова киселина) 

 
Киселинната хидролиза на нитрили е метод за получаване на карбоксилни киселини. 
 
 

CH2=CH-COOH + HBr Br-CH2-CH2-COOH  
3-бромопропанова киселина (В) 
 

Присъединяването на НBr към пропенова киселина протича против правилото на Марковников 
поради влиянието на карбоксилната група. 
 
 

Br-CH2-CH2-COOH + KCN NC-CH2-CH2-COOH + KBr  
3-цианопропанова киселина (Г) 
 

Взаимодействието на халогенопроизводни с алкален цианид е нуклеофилна заместителна 
реакция, чрез която се  удължава веригата с един въглероден атом. 
 
 

H2N-CH2-CH2-CH2-COOHNC-CH2-CH2-COOH + 2 H2  
                                 4-аминобутанова киселина (Д) 

                                                                                               (γ-аминомаслена киселина) 
 
При хидрогениране (редукция) нитрилната група се превръща в първична аминогрупа. 
 

H2C CH

CN

n HC CH

CN
n

 
        полипропенонитрил (Е) 

  (полиакрилонитрил) 
 

Ненаситените нитрили полимеризират като се получават полимерни продукти, в случая 
синтетичното влакно ПАН. 
 
 
H2N-CH2-CH2-CH2-COOH + NaNO2 + HCl

HO-CH2-CH2-CH2-COOH + N2

N N+-CH2-CH2-CH2-COOH Cl- + H2O + NaCl

HNO2

          4-хидроксибутанова киселина 
 

Реакцията с HNO2 e качествена за различаване на първични от вторични амини. При 
взаимодействието на първична аминогрупа, свързана с мастен остатък, се получават нестабилни 
диазониеви соли, които се разпадат с отделяне на азот и аминогрупата се заменя с хидроксилна. 
 

3 2 
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H+, tο
H2N-CH2-CH2-CH2-COOH + CH3-CH-CH3

OH
H2N-CH2-CH2-CH2-C

- H2O

O

O-CH
CH3

CH3

 
изопропил-4-аминобутаноат 

                  (вторичен пропилов естер на 4-аминобутановата киселина) 
 

Естерификацията е бавен и обратим процес, който протича при нагряване и се катализира от 
силни неорганични киселини.  
 
 

H2N-CH2-CH2-CH2-COOH + HCl H3N+-CH2-CH2-CH2-COOH Cl-
 

           хидрохлорид на 4-аминобутановата киселина 
 

Реакция, доказваща основните свойства на аминогрупата, при която по донорноакцепторен 
механизъм се получава сол.  
 
 

2 H2N-CH2-CH2-CH2-COOH + Mg(OH)2 (H2N-CH2-CH2-CH2-COO)2Mg + 2 H2O  
магнезиев-4-аминобутаноат 

 
Взаимодействието с основен хидроксид е до карбоксилната група – процесът е неутрализация. 
 
Качествени реакции, с които да се различат ненаситените въглеводороди от алкани: 
 

HC CH HC CH

Br Br

+Br2 + Br2 HC CH

Br Br

Br Br  
1,1,2,2-тетра-бромоетан 

 
Обезцветяване на бромна вода – присъединяването става на два етапа до пълното насищане на 
кратните връзки. 
 

HC CH
/O/KMnO4 CO2 + H2O2 HCOOH  

 
Обезцветяване на воден разтвор на KMnO4 – окислението на алкини с KMnO4 води до 
разкъсване на молекулата при сложната връзка и получаване на смес от карбоксилни киселини. 
Етинът практически се окислява напълно до СО2 и Н2О. 
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