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ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 
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І. Строеж на веществото 
 
1. Квантово-механичен модел за строежа на атома 

Корпускулно-вълнова теория на микрообектите. Вълнови свойства на електрона.  
Уравнение на Шрьодингер за H-атом - вълнова функция, собствени стойности. Атомни 
орбитали. Квантови числа. Енергия на АО във водородоподобен атом. Физически 
смисъл на Ψ2. Радиална разпределителна функция. Форма на атомните орбитали. 
Многоелектронни системи. Атомни орбитали. Разпределние по енергия на орбиталите: 
принцип на изграждането (Aufbau – принцип), правило на Клечковски. Електронна 
конфигурация: принцип на Паули, правило на Хунд. Квантово състояние: определение, 
основно, възбудено и валентно състояние на атома. 
 

2. Теория на химичната връзка 
Основни характеристики на химичната връзка в молекулата - дължина, енергия и 
полярност на химичната връзка. 
Модел на йонната връзка. Енергия на йонната връзка при двуатомна молекула. 
МВВ: основни характеристики - разпределение на електронната плътност при H2. 
Припокриване на атомните орбитали - σ, π и δ- връзки. Хибридизация на AО, условия 
за възникване. Видове хибридизации с участието на s, p и d- орбитали. Хибридизация и 
пространствен строеж на молекулите. Донорно-акцепторен механизъм за образуване на 
ковалентна връзка. Теория за резонанса. Делокализирани π-връзки. Недостатъци на 
МВВ. 
ММО: Основни положения на ММО. Енергетични диаграми на двуатомни молекули и 
молекулни йони от I-ви период: свързващи и антисвързващи МО, порядък на връзката. 
Енергетични диаграми на двуатомни хомоядрени молекули от II-ви период. Кратност 
на връзката и магнитни свойства на молекулата. Електронна конфигурация на 
молекулата. 
Химична връзка при координационните съединения. Структура на комплекса: 
комплексообразувател, лиганди, координационно число. МВВ: донорно-акцепторно 
взаимодействие. Хибридизация и геометрия на комплексите. Външно- и 
вътрешноорбитални, високо- и нискоспинови комплекси. Примери. Други теории на 
химичната връзка при координационни съединения – същност. 
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ІІ. Периодична система на елементите 
1. Номенклатура на неорганичните съединения по IUPAC.  
2. Строеж на периодичната система в съответствие със строежа на електронната обвивка на 

атомите. 
3. Електронна конфигурация на атомите на елементите от I до VIII период на периодичната 

система. 
4. Основни особености при изграждане на електронната обвивка на атомите на елементите. 
5. Периодично изменящи се свойства на химичните елементи: атомни и йонни радиуси – 

лантаноидно свиване, йонизационна енергия, електронно сродство, електроотрицателност. 
Тенденции в периода, главната и вторична подгрупи. Йонизация на атомите на d-
елементите. 

6. Закономерности в изменението на химичните свойства на елементите в главните и 
вторични подгрупи и в периода. 

7. Особености в свойствата на елементите от ІІ-ри период на периодичната система 
(диагонално сходство). 

 
ІІІ. Химични процеси 
1. Феноменологична термодинамика 

Принципи на термодинамиката. Метод на Гибс на характеристичните функции: 
вътрешна енергия, енталпия, енергия на Хелмхолц, енергия на Гибс. Условия за 
термодинамично равновесие. Посока на природните процеси. Термодинамика на 
многокомпонентните системи. Химичен потенциал. 

2. Статистическа термодинамика 
Статистика на Болцман. Разпределение на Максуел-Болцман. Закон на Максуел. Закон 
на Болцман - статистически характер на втория термодинамичен принцип. 

3. Химично равновесие 
Закон за действие на масите – равновесна константа Кр, Кс и Кх. Уравнения на 
реакционната изобара, изохора. Химичен афинитет.  

4. Химична кинетика 
Скорост на химичните реакции. Молекулност и порядък. Кинетика на простите 
реакции (нулев, първи  и втори  порядък). Кинетика на обратимите реакции. Успоредни 
и последователни реакции – скоростоопределящ етап. Кинетика на верижните реакции. 
Кинетика на ензимните реакции. Уравнение на Арениус. 

5. Eлектрохимия 
Електрохимична термодинамика. Уравнение на Нернст. Теория на Дебай-Хюкел.  

6. Катализа (катализатори, промотори, отрови): същност на каталитичното действие, 
хомогенна и хетерогенна катализа. 

 
ІV. Фазови превръщания, разтвори и смеси 
1. Фазови преходи първи вид 

Правило на фазите на Гибс. Уравнения на Клапейрон-Клаузиус и тяхното интегриране. 
Топлина на фазов преход. Фазови диаграми (вода, въглероден диоксид). 

2. Термодинамика на разтворите и течните смеси 
Идеални разтвори. Закони на Раул и закон на Бекман. Осмотично налягане – закон на 
Вант Хоф. Реални разтвори. Течни смеси.  

3. Разтвори на електролити 
Теория на електролитната дисоциация: степен на дисоциация и фактори, които я 

определят, дисоциация на слаби електролити (дисоциационна константа). 
Теория на силните електролити 
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Протонна активност във водни разтвори, рН. Приложимост към различни протолитни 
системи. Буфери: избор на подходящ буфер, буферен капацитет. 

Теории за киселините и основите 
Класически представи на Арениус и развитието им. 
Протолитна теория - основни положения, недостатъци. 
Киселинно-основно равновесие – сила на протолита. 

Хидролиза на соли: механизъм (поляризиращо действие на йоните върху водните 
молекули), хидролиза по катион, по анион, по катион и анион, хидролизна константа. 

Стабилност на комплекси. Стабилитетни константи: степенни и общи; 
концентрационни и термодинамични. Условни стабилитетни константи; начин за пресмятане; 
приложение. 

Разтворимост: произведение на разтворимост; температурна зависимост. Условно 
произведение на разтворимост: начин за пресмятане; приложение. 

 
V. Повърхностни явления 

Теория на капилярността на Гибс. Повърхностно напрежение, линейно напрежение – 
дефиниции. Адсорбционна изотерма на Гибс. Относителна Гибсова адсорбция. 
Повърхностно активни вещества. Уравнение на Шишковски. Уравнение на 
състоянието на повърхностен слой. Моделни адсорбционни изотерми – изотерми на 
Хенри, Лангмюир, Фрумкин.  

 
VІ. Свойства на някои елементи и съединения 
Амоняк  

Строеж на молекулата. Физични свойства. Химична активност- характерни типове 
реакции. 
Равновесие в системата NH3 – H2O. 
Амониеви соли – разтворимост, хидролиза, термична устойчивост. 

Сяроводород 
Физични свойства. Равновесие във воден разтвор. Химична активност. 
Сяроводородът – основна суровина за производство на сяра. Източници, получаване в 
чист вид.  

Оксокиселини на сярата. Сярна киселина 
Физични свойства. Киселинни и окислителни свойства. 
Соли на сярната киселина: разтворимост, хидролиза, термична устойчивост. Стипци и 
шьонити – състав, дисоциация във воден разтвор. 

Въглероден диоксид 
Строеж на молекулата. Физични и химични свойства.  
Равновесие в системата CO2 – H2O. Карбонати на елементите от ІА и ІІА групи – 
разтворимост, хидролиза, термична устойчивост. 

Желязо 
Физични свойства. Химична активност. Стабилност на степените на окисление Fe(II) и 
Fe(III). 

 
VII. Неорганични производства, металургия, процеси и апарати 
1. Метод на Клаус за производство на сяра. 
2. Получаване на сярна киселина по контактния метод. Скорост и равновесие на 

каталитичната реакция. Абсорбция на SO3 до сярна киселина и олеум. 
3. Синтез на амоняк. Получаване и пречистване на синтезен газ. Характеристика на 

каталитичната реакция. Синтезна колона – принципно устройство и режим на работа. 
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4. Производство на разредена и концентрирана азотна киселина. Каталитично окисление на 
амоняк, оптимални условия на процеса. Особености на окислението на NO до NO2 и на 
абсорбцията на NO2. Пряк синтез на концентрирана азотна киселина. 

5. Получаване на калцинирана сода по метода на Солвей. Оптимални условия за 
производството на калцинирана сода – фазова диаграма на системата NaHCO3 - NaCl - 
NH4Cl - NH4H CO3 - H2O. 

6. Електрохимични производства. Видове електрохимични производства. Основни величини 
при електролизните процеси . Хлор-алкална електролиза –получаване на Cl2, H2 и NaOH. 
Получаване на Al.  

7. Получаване на желязо (чугун) във висока пещ. Процеси във високата пещ. Рафинация на 
чугуна до стомана по конверторния метод.  

8. Диаграма на системата Fe-C. Полиморфни модификации на желязото. Фази в диаграмата. 
Линии в диаграмата. Евтектично и евтектоидно превръщане. Fe-C сплави – стомани, сив и 
бял чугун. Криви на охлаждане на желязо-въглеродните сплави. Мартензитно 
превръщане. Химико-термична обработка на желязо-въглеродните сплави.  

9. Металургия на медта. Обогатяване на медните руди (флотация). Основни етапи на 
пирометалургията на медта: окислително стапяне на халкопиритни концентрати, 
конверторно преработване на щайна, окислителна (огнева) рафинация на медта до черна 
мед. Мерки по опазване на околната среда при производство на мед – управление на 
емисиите от арсен. 

10. Хидростатика и хидродинамика. Основни уравнения (на хидростатиката, на Бернули, за 
непрекъснатост на потока) – параметри и техните размерности. Видове режими 
(ламинарен, преходен и турбулентен) и скорости (максимална, средна и скорост на 
утаяване) при вътрешна и външна хидродинамична задача. 

11. Топлообмен. Основни уравнения на топлопроводност, топлопредаване и 
топлопреминаване – параметри и размерности. Средна движеща сила при 
топлопреминаване. 

12. Масообмен – основно уравнение. Пълнежни и тарелкови колони за ректификация и 
абсорбция – конфигурация на потоците, материални баланси по потоци и компоненти. 
Флегмово число – същност и влиянието му върху разделянето и разходите за реализиране 
на процеса. 

 

VІIІ. Органична химия 
1. Електронни ефекти в органичните молекули. Индукционен ефект. Ефект на спрягане 

(мезомерен ефект). 
2. Пространствен строеж на органичните съединения. Структурни формули. 

Стереохимични формули - проекционни формули на Фишер и Нюмaн. Изомерия и видове 
изомери. Конституция, конфигурация и конформация. Пространствена изомерия. 
Енантиомерия при асиметричен въглероден атом. π-Диастереоизомерия (геометрична 
изомерия). 

3. Алкени и диени. Реакции на електрофилно присъединяване (механизъм и стереохимичен 
ход). Присъединяване на халогени, на халогеноводороди, хидратация (стабилност на 
междиннообразуващите се карбениеви йони). Окисление. Електрофилни присъединителни 
реакции към спрегнати диени, 1,2- и 1,4-присъединяване. Циклоприсъединяване. 

4. Алкини. Електрофилни присъединителни реакции – присъединяване на халогени, на 
халогеноводород, на вода (реакция на Кучеров). 

5. Ароматни въглеводороди (арени). Електрофилни заместителни реакции – механизъм. 
Реакции на халогениране, нитриране, сулфониране и алкилиране и ацилиране по Фридел-
Крафтс. Ориентиращ ефект на заместителите при реакциите на електрофилно заместване 
(електронни ефекти, стабилност на σ-комплексите). 
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6. Монохалогенопроизводни на алканите. Реакции на нуклеофилно заместване. 
Механизъм на моно- и бимолекулно заместване. Стереохимичен ход на реакциите на 
нуклеофилно заместване. Превръщане в алкохоли, в етери, в нитрили. Механизъм на 
моно- и бимолекулно елиминиране. 

7. Алкохоли и феноли. Киселинност и основност. Механизъм на моно- и бимолекулно 
елиминиране. 

8. Алдехиди и кетони. Реакции на нуклеофилно присъединяване към карбонилна група – 
механизъм. Взаимодействие с кислородни нуклеофили – образуване на полуацетали и 
ацетали. Реакции с азотни нуклеофили – образуване на азометини, оксими, хидразони. 
Редукция на карбонилните съединения. СН-кисели свойства на алдехиди и кетони - 
енолизация под действието на основи. Алдолна реакция. 

9. Монокарбоксилни киселини. Киселинно-основни свойства. Влияние на заместителите 
във въглеводородния остатък върху силата на киселините. Реакции на ацилно 
нуклеофилно заместване – получаване на киселинни халогениди, анхидриди, естери, 
амиди. 

10. Функционални производни на киселините. Реакции на ацилно нуклеофилно заместване 
– механизъм на реакциите. Сравнение на реакционната способност на функционалните 
производни на киселините. Киселинни хлориди и анхидриди. Реакции – хидролиза, 
взаимодействие с алкохоли, с амоняк и амини. Естери. Реакции – хидролиза в кисела и 
основна среда, редукция. 

11. Монозахариди и дизахариди. Монозахариди - номенклатура, структура и 
стереоизомерия. Циклична структура на монозахаридите: глюкоза, маноза и фруктоза – 
образуване на полуацетали. Формули на Хауърд, конформационни формули. Реакции на 
монозахаридите – редукция, окисление, образуване на цианхидрини, гликозиди, етери и 
естери. Дизахариди - номенклатура и структура. Захароза, лактоза, малтоза и целобиоза. 

12. Амини. Основност на алифатни и ароматни амини. Влияние на заместителите във 
въглеводородния остатък върху основността на аминитe. Реакции на алкилиране и 
ацилиране. Получаване и свойства на арендиазониеви соли. Заместване на диазогрупата с 
водороден атом, с хидроксилна група, с халогенен атом, нитро и циано група (реакция на 
Зандмайер). 

13. Хетероциклени съединения. Пирол, фуран, тиофен - структура и ароматен характер. 
Киселинни и основни свойства на пирола. Реакции на електрофилно ароматно заместване 
при пирол, фуран, тиофен. Пиридин - структура и ароматен характер. Основност. Реакции 
нa нуклеофилно ароматно заместване. 

 
ІХ. Производство и преработка на продукти от растителен и животински произход 

Производство на мазнини. Химичен състав и по-важни отнасяния. Добиване чрез 
пресуване (хидротермична обработка) и екстракция. Рафинация – химични и 
физикохимични методи. Дезодориране. 

 
Х. Суровинни източници на Основния органичен синтез 

Нефт. Методи за преработка на нефта. Атмосферновакуумна дестилация на нефта. 
Термичен и каталитичен крекинг (пиролиза, коксуване, риформинг и платформинг).  

 
ХІ. Технология на Основния органичен синтез 
1. Синтези на основата на въглероден оксид. Промишлени източници. Производство на 

метанол.  
2. Синтези на основата на парафини. Източници за получаване на парафинови 

въглеводороди. Производство на хлорни производни на метана. 
3. Синтези на основата на олефини. Суровинни източници. Производство на дихлоретан, 

етанол, етиленов оксид, етилен хлорхидрин и етиленгликол. 
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4. Синтези на основата на ацетилена. Суровинни източници. Производство на ацеталдехид и 
оцетна киселина чрез окислението му. 

5. Синтези на основата на ароматни въглеводороди. Производство на хлорбензен, фенол по 
куменовия метод, нитробензен (фактор на нитрираща активност). 

 
ХІІ. Полимери 
1. Молекулни маси и молекулно-масови разпределения на полимерите: дефиниране, видове 

и методи за определяне. 
2. Полимеризация: дефиниция, видове, елементарни реакции и кинетика. Съполимеризация.  
3. Поликондензация: дефиниция, видове, управляващи параметри и основни зависимости 

при равновесната бифункционална поликондензация. 
4. Полимерни разтвори: особености, теория на Флори-Хагинс за разредени полимерни 

разтвори. 
5. Агрегатни, фазови и релаксационни състояния на полимерите. Полимери в твърдо 

аморфно и кристално полимерно състояние. 
 

ХІІI. Методи за анализ 
1. Протонометрия, Комплексометрия, Редоксиметрия: принцип на методите и приложение 
2. Потенциометрия. Принцип на метода, индикаторни и сравнителни електроди. 

Приложение: рН – метрия, потенциометрично титруване 
3. Спектрофотометрия. Принцип на метода; закон на Буге-Ламбер-Беер; област на 

приложение. 
4. Атомноемисионна спектрометрия. Пламъкова атомноемисионна спектрометрия. 

Атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AEC) 
5. Атомноабсорбционна спектрометрия. Принцип на метода и приложение 
6. Инфрачервена (ИЧ)- спектроскопия. ИЧ-спектър на двуатомна и многоатомни 

молекули.Характеристични трептения-приложение за структурен анализ. 
7. Хроматографски методи за анализ. Принцип на методите и приложение.  
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