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РЕШЕНИЯ 
 

на изпитните задачи по химия за магистърските специалности в МУ–Пловдив 
02.07.2021г. 

 
 
Задача 1 (40 точки) 
 
 Дадени са четирдесет 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         Х  

б)  Х Х Х    Х    Х  Х   Х    

в)             Х  Х Х    Х 

г)      Х Х  Х  Х       Х   
 
 
1.    Кое е вярното твърдение за вещества с йонна химична връзка? 

а) в твърдо състояние не провеждат електричен ток 
б) водните им разтвори не провеждат електричен ток 
в) имат ниски температури на топене и кипене 
г) при обикновени условия са в газообразно агрегатно състояние 
 

2.    По какво един S2– йон се различава от неутрален серен атом? 
а) масово число   б) брой електрони   
в) ядрен заряд   г) атомен номер 

 
3.   Какъв вид връзки има в парите на водата? 

а) само водородни връзки 
б) само полярни ковалентни връзки 
в) неполярни ковалентни връзки 
г) полярни ковалентни и водородни връзки 

  
4.   Колко пъти ще се намали скоростта на химичната реакция  

2А(г)  +  В(г)  →  2С(г), ако налягането на газовата смес се понижи 2 пъти? 
 
а) 2 пъти  б) 8 пъти  в) 4 пъти  г) 16 пъти 

 
5.   Ако реакцията:    2А + В → С        протича на 3 етапа: 

1) A + D → AD със скорост V1 
2) AD → M със скорост V2 
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3) M + B → C със скорост V3, като V1> V2> V3,    
то скоростта на реакцията се дава с уравнението: 
 
а) V = k c(M) c(B)    б) V = k c(AD) 
в) V = k c(A) c(D)    г) V = k c2(A) c(В) 

 
6.    При обратимите химични процеси катализаторът: 

а) променя скоростта на правата реакция, ако тя е екзотермична и не влияе върху 
скоростта на обратната реакция 

б) променя скоростта на обратната реакция, ако тя е ендотермична и не влияе върху 
скоростта на правата реакция 

в) увеличава скоростта на правата реакция, ако тя е ендотермична и намалява скоростта 
на обратната реакция, ако тя е екзотермична 

г) променя еднакво скоростта на правата и обратната реакция  
 
7.    При коя от изброените равновесни системи с понижаване на температурата и 
увеличаване на   налягането ще протече обратната реакция?  

а) 3O2(г)⇄ 2O3(г) - Q  
 б) 2HI(г)⇄ H2(г) + I2(г) + Q 

в) 2SO2(г) + O2(г)⇄ 2SO3(г) + Q  
г) CH4(г) + H2O(г)⇄ CO2(г) + 3H2(г) - Q  
    

8.    Кое твърдение е невярно?  
а) ако увеличим температурата на системата:  

СаСО3(тв)⇄ СаО(тв)+ СО2(г) - Q, ще протече правата реакция 
б) налягането ще окаже влияние върху химичното равновесие на системата  
     H2(г) + I2(г)⇄ 2HI(г) 

в) реакцията: 3H2(г)+N2(г)⇄ 2NH3(г) протича с намаляване на обема на системата  
г) реакцията: CaO + H2O → Ca(OH)2, е необратима 

 
9.   Верният израз за равновесната константа на реакцията     

FeCl3 + 3KSCN  ⇄ Fe(SCN)3 + 3KCl, е: 
 

3
c

3

c(FeCl ).c(KSCN)а) K =
c(Fe(SCN) ).c(KCl)

  
3

3
c 3

3

c(FeCl ).c (KSCN)б) K =
c(Fe(SCN) ).c (KCl)

 

3
c

3

c(Fe(SCN) ).c(KCl)в) K =
c(FeCl ).c(KSCN)

  
3

3
c 3

3

c(Fe(SCN) ).c (KCl)г) K =
c(FeCl ).c (KSCN)

 

 
10. Понижението на парното налягане на разтвора спрямо това на чистия разтворител е: 

а) правопропорционално на молната част на разтвореното вещество 
б) обратнопропорционално на молната част на разтвореното вещество 
в) обратнопропорционално на молната част на разтворителя 
г) правопропорционално на молната част на разтворителя 



Стр. 3 от 11 

11. Терминът „изотонични разтвори” се отнася за: 
а) разтвори с концентрация 1 mol/L 
б) разтвори с еднаква молна концентрация  
в) разтвори с еднаква масова част  
г) разтвори с еднакво осмотично налягане 

 
12. Кое от изброените твърдения за дифузията е грешно? 

а) процес на изравняване без външна намеса на концентрацията на разтвореното 
вещество във всички точки на разтвора 

б) при изравняване на концентрацията на разтвореното вещество процесът на дифузия не 
спира 

в) скоростта й се измерва с количеството вещество, пренесено за единица време през 
единица площ 

г) е процес на насочено движение на частици от участък с по-висока концентрация към 
по-ниска 

 
13. Посочете верните твърдения:  

1) във водни разтвори силните електролити се дисоциират напълно на положително и 
отрицателно заредени йони  

2) някои неорганични киселини, като Н2S и НNО2, се отнасят към силните електролити  
3) HBr, HI и HСlO4 са силни електролити  
4) NH4OH е силен електролит 
5) почти всички разтворими органични киселини са силни електролити  
 
а) 1 и 2   б) 1, 2 и 3   в) 1 и 3   г) 2, 4 и 5 

 
14. Кои от изброените водни разтвори на соли, всички с концентрация 0,1 mol/L, ще 
променят цвета на лакмуса в червен? 

а) K2CO3 и СН3СOONH4  б) NH4Cl и NaHSO4 
в) NaCl и KNO3    г) КCN и СН3СOONа 

 

15. Каква е концентрацията на хидроксидни (ОН-) йони във воден разтвор с рН = 5 при 25оС? 
 
а) 1.10-3  б) 1.10-5  в) 1.10-9  г) 1.10-11    
 

16. Коя от изброените по-долу реакции на дисоциация е изразена грешно?  
а) Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH-   
б) CH3COONa → Na+ + CH3COO– 
в) Fe(OH)Cl2 → Fe2+ +2Cl- +OH-  
г) KAl(SO4)2 →K+ + Al3++ 2SO4

2- 
 
17. Посочете реда, в който частиците не могат да бъдат окислители: 

а) Cl7+, C4+, Al3+, Br0, Ca0  б) Na0, N3−, S2−, Mn0, Cl− 
в) N5+, P+5, Cu2+, Zn2+, Ag0  г) Fe2+, Fe3+, Mn7+, Cr6+, S6+ 
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18. При умереното окислението на етена по уравнението 

CH2 CH2 + H2O2
CH2 CH2

OH OH  
степента на окисление на въглеродните атоми се променя: 
 
а) от +2 до +1 б) от −2 до −4       в) от −1 до −2  г) от −2 до −1 

 
19. Посочете реда, който съдържа само амфотерни хидроксиди: 

а) Pb(OH)2, Zn(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3 

б) Be(OH)2, Zn(OH)2, Al(OH)3, RbOH 
в) Cu(OH)2, Be(OH)2, Ca(OH)2, Zn(OH)2 
г) RbOH, Ba(OH)2, Al(OH)3, Zn(OH)2 

 
20. Кое свойство е общо за всички основи? 

а) реагират с метали, при което се отделя газ водород 
б) винаги съдържат хидроксиден йон в структурата си 
в) водните им разтвори имат рН > 7 
г) винаги имат атом с неподелена електронна двойка 

 
 

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        

б) X    Х       Х      Х  Х 

в)  Х    Х  Х Х      Х  Х  Х  

г)   Х Х      Х    Х  Х     
 
 
21. Коя от посочените двойки съединения не представя функционални изомери? 

а) СН3-СН2-О-СН2-СН3   и
CH2-CH2-CH-CH3

OH  
 
б) СН3-СН2-О-СН2-СН3 и СН3-О-СН2-СН2-СН3 
 

в)

CH3-CH2-C-CH3

O и   CH3-CH2-CH2-CHO 
 
г) CH3-CH2-CОО-CH3  и  CH3-CH2-CH2-CООН 

22. При съединението 
CH3-C-COOH

O е възможна: 
а) енантиомерия    б) метамерия 
в) тавтомерия    г) геометрична изомерия 
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23. Кой от посочените реагенти ще взаимодейства с 2-хлоропропан така, че да се получи                             
C-CH-CH3

CH3

CH

 ? 
а) CH3-CH2Cl    б) CH2=CH2  

в) CH≡CCl    г) CH≡CNa  
 
24. Кои от дадените вещества са изходни за получаване на синтетичното влакно                        

полиакрилонитрил (ПАН)

CH2-CH

CN n ? 
 

а) CH3-CH2Cl и NaCN   б) CH2=CHCl и HCN 
в) CH2=CH2 и HCN   г) CH≡CH и HCN 
  

25. Стиренът не участва в реакции на: 
а) полимеризация   б) поликондензация 
в) заместване    г) присъединяване 
 

26. Цинк и алкохолен разтвор на калиева основа се използват за провеждане на: 
а) реакции на елиминиране от монохалогеноалкани 
б) реакции на заместване при монохалогенопроизводнина въглеводородите 
в) реакции на елиминиране от вицинални дихалогенопроизводни на алканите 

 г) реакции на заместване при дихалогенопроизводни на алканите 
 

 
27. Продукт на кои реакции е бензенът? 
 
 
1)                                      2)                                             3) 

 
4)                     5) 
 
6) 

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

28. С кое уравнение е представена реакция, която протича по верижно-радикалов 
механизъм? 

а) C6H6 + Cl2 → C6H5Cl + HCl 
б) CH2=CH2 + Cl2 → CH2Cl–CH2Cl  
в) C6H5CH2CH3 + Cl2 → C6H5CHClCH3 + HCl 
г) 2CH≡CH + 2Na → 2CH≡C- Na+ + H2 

C6H14
Nito, CH2 CH2

Nito,
3

COOH

to

C3H7Cl Na2 2+
C6H5Cl Na CH3Cl2+ +

CH CH
Nito,

3
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29. Кое химично свойство е общо за етанола, глицерола и фенола? 

а) взаимодействие с Cu(OH)2  б) взаимодействие с NaOH 
в) взаимодействие с Na   г) електролитна дисоциация 

 
30. Кое от посочените вещества не може да участва в реакция на вътрешномолекулна 
дехидратация?  

а) 1,2-бутандиол    б) 2-метил-2-бутанол 
в) 3-фенил-1-пропанол   г) 2,4-диметилфенол 

 
31. При коя двойка изходни вещества ще протече заместителна реакция? 

а) СН3–СО–СН3  +  Br2  →  б) СН3–СО–СН3  +  NH3  → 
в) СН3–СО–СН3  +  Н2  →    г) СН3–СО–СН3  +  HCN  → 
 

32. Превръщането СН3─СН2─СН2─СН2─СН2ОН → СН3─СН2─СН2─СО─СН2 може да се 
осъществи чрез: 
 а) дехидриране и хидратиране 
 б) дехидратиране, хидратиране и окисление 
 в) дехидратиране и окисление 
 г) окисление и редукция 
 
33. Фруктозата при нагряване с разтвор на прясно утаен меден дихидроксид: 

а) изомеризира в глюкоза и се окислява 
б) изомеризира в глюкоза и се редуцира 
в) се окислява с разкъсване на въглеводородната верига  

 г) дава виолетово оцветен разтвор 
 
34. Кои от посочените съединения се отнасят към производните на карбоксилните 
киселини? 

1) C2H5COOCH2C6H5 2) CH3CH(NH2)CH2COOH         3) CH3COCl     
4) CH3CONH2  5) CH3CN 
 
а) 1,2,3,4     б) 1,2,4,5 
в) 1,2,3,4,5    г) 1,3,4,5 

 
35. Коя от следните реакции не може да бъде използвана за получаване на нитрили? 

а) CH3-Cl   +   KCN  →   б) H2C=CH2   +   HCN  → 
в) CH3COCl   +   KCN  →  г) HCHO   +   HCN  →    

 
36. При коя двойка изходни вещества ще протече взаимодействие? 

N CH3

C2H5

а) + CH3I to
C6H5

           

C3H7 Nб)

CH3

+ CH3I to
C6H5
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C6H5C6H5 Nв)

CH3

+ CH3I to

           C2H5

C3H7 CH3Nг) + CH3I to

        
 
37. Хлорният атом в молекулата на хлороцетната киселина: 

а) намалява полярността на О-Н връзката и засилва киселинните свойства 
б) повишава полярността на О-Н връзката и намалява киселинните свойства 
в) повишава полярността на О-Н връзката и засилва киселинните свойства 
г) не влияе върху киселинните свойства 

 
38. 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) 1 и 2; 4 и 5    б) 1 и 5; 3 и 5  
в) 2 и 3; 5 и 6    г) 2 и 4; 2 и 6 

 
39. Водният разтвор на аланин при рН=10 съдържа най-висока концентрация на: 
 

а) 

CH3
CH

COOH

NH2    б) 

CH3
CH

COOH

NH3
 

в)   

CH3
CH

COO

NH2    г) 

CH3
CH

COO

NH3
 

 
40. Кои от реакциите, посочени на схемата, не са възможни за глутаминова киселина? 
 

CH2
CH

COOH

NH2

CH2
HOOC

1. + CH3OH

2. + 

3. + PCl3

H+

4. + 

+5. HCHO

,

(CH3COO)2Pb, to

H2

 
а) всички са възможни    б) 2 и 4 

 в) 1 и 3      г) 3 и 5 
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Задача 2 (20 точки) 
 

Довършете следните реакции и ги изравнете. Обяснете с изречение защо е възможна 
или невъзможна всяка от тях. 

 
 
1)  2 NaOH  +  Cu(NO3)2   → 2 NaNO3  +  Cu(OH)2 
 

Основни хидроксиди могат да взаимодействат със соли, ако в резултат се получава по-малко 
разтворим хидроксид от изходния. Реакцията е възможна, тъй като се получава утайка от 
Cu(OH)2. 
 

 
2) ZnSO4   +   2 H2O  →  H2SO4  +  Zn(OH)2 
 

ZnSO4 е сол, получена от слаба основа и силна киселина и при нейната хидролиза Zn2+ и ОН- 
се свързват в слабия електролит Zn(OH)2. 
 
 

3) H2SO4   +   NaCl →  X 
 

Реакцията не протича, защото не се получава утайка или газ, нито по-слаб електролит от 
изходните. 
 

 
4) 2  KBr   +   Cl2  →  2 KCl  + Br2 

 
Сол взаимодейства само с неметал, който е по-силен окислител от този в състава на солта. 
Посочената реакция е възможна, тъй като хлорът е по-силен окислител от брома. 

 
 
5) ZnO  +  2 NaOH +  H2O  →  Na2[Zn(OH)4] 
 

ZnO е амфотерен оксид и взаимодейства както с киселини, така и с основи. Когато 
разтворите на основите са разредени се получават комплексни соли. 

 
 
6) CO + КOН →  X 

 
Реакцията не протича, защото въглеродният оксид е неутрален и не взаимодейства нито с  
киселини нито с основи. 
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Задача 3 (40 точки) 
 
От толуен по следната реакционна схема получете производно на р-аминобензоената 
киселина, което се използва в медицината като локален анестетик. 

 
 HNО3/Н2SО4       Fe/HCl        CH3COOH    KMnO4           H2O/H+             C2H5OH/ H+             

Толуен                        А                  Б            B         Г                     Д                        Е 
 

  
1. След декарбоксилиране Д се превръща в съединението Х, което взаимодейства с 

хлорометан, етанал, солна киселина и азотиста киселина. 
2. Изразете с химични уравнения всички взаимодействия и наименувайте получените 

продукти. 
3. Дайте необходимите обяснения за протичащите процеси. 

 

CH3 + 2 HNO3 CH3 +

NO2

CH3 + 2 H2OO2N2
k.H2SO4

 
      4-нитротолуен (А) 

                 (р-нитротолуен) 
 

Нитрирането на толуена е заместителна реакция, която протича по електрофилен механизъм. 
Алкилбензените встъпват по-лесно в заместителни реакции от бензена поради неравномерно 
разпределената електронна плътност в ядрото. Метиловата група е заместител от първи род и 
ориентира следващите заместителите на 2-ро и 4-то място, в следствие на което е възможно 
получаването на два изомера 2-нитротолуен и 4-нитротолуен. 
 

CH3 + 2 Fe + 6 HClO2N CH3 + 2 FeCl3 + 2 H2OH2N
 

 
           4-аминотолуен (Б) 
          (р-аминотолуен) 
 

Редукцията на нитросъединения е метод за получаване на аминопроизводни. В лабораторни 
условия се провежда със силни редуктори (цинков или железен прах) в кисела среда. 
 

CH3 + CH3COOHH2N CH3 + H2OCH3CONH
 

 
       4-ацетамидотолуен (В) 
      (р-ацетамидотолуен) 

(амид) 
Чрез ацилиране аминогрупата се превръща в амидна, за да се защити от последващо 
окисление. 
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CH3CH3CONH
KMnO4 COOH + H2OCH3CONH

 
 

                 4-ацетамидобензоена киселина (Г) 
                (р-ацетамидобензоена киселина) 
 

При взаимодействие с калиев перманганат алкиловият остатък се окислява до карбоксилна 
група. 
 
 

COOH + H2OCH3CONH
H+

COOH + CH3COOHH2N
 

 
           4-аминобензоена киселина (Д) 
          (р-аминобензоена киселина) 
 

4-ацетамидобензоената киселина се хидролиза в кисела среда до аминокарбоксилна 
киселина. 
 

COOH + C2H5OHH2N
H+

COOC2H5 + H2OH2N
 

 
                   етил-4-амино бензоат (Е) 

            (етилов естер на р-аминобензоената киселина) 
    

Естерификацията е процес на взаимодействие на алкохоли с кислородсъдържащи киселини. 
Тя е бавен и обратим процес, който се катализира от силни киселини. 
 

COOHH2N
to

H2N + CO2  
       фениламин (Х) 
         (анилин) 
 

При нагряване става декарбоксилиране, при което се получава анилин. 
 

NH2 + CH3Cl NHCH3 + HCl
 

   метилфенил амин 
 

Реакцията е алкилиране, при която от първичен амин се получава вторичен. 
 

NH2 + HCl NH3
+ Cl-

 
фениламониев хлорид 
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Анилинът проявява основни свойства само в присъствие на силна неорганична киселина и 
дава амониеви соли.    

 

NH2 + CH3-CHO N=CH-CH3 + H2O
 

                                            фенилалдимин 
      (имин) 

 
Нуклеофилна присъединителна реакция между първични амини и карбонилни съединения,  
при коята се образуват имини. Когато амините са ароматни те са наречени Шифови бази. 

 

NH2 + NaNO2 + HCl N N Cl- + NaCl + H2O
+

HNO2  
       фенилдиазониев хлорид 

 
При взаимодействието на първични ароматни амини с азотиста киселина се получават 
диазониеви соли, които са стабилни при ниски температури. 
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