
ПРОГРАМА ПО ХИМИЯ 
 
 

СТРОЕЖ НА АТОМА. Атомно ядро. Строеж на електронната обвивка. 
ПЕРИОДИЧЕН ЗАКОН И ПЕРИОДИЧНА СИСТЕМА НА ХИМИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ. Пе-

риодичен закон и периодична система от съвременно гледище. Периодичност в 
свойствата на химичните елементи, химичен характер, електроотрицателност. 

ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ. Обща характеристика на химичните елементи. Строеж на ато-
мите на химичните елементи. Химичен характер. 

ПРОСТИ ВЕЩЕСТВА. Химичен състав, строеж, свойства и приложение на простите 
вещества. 

ОКСИДИ. Състав и строеж на оксидите. Видове оксиди. Свойства на оксидите и прило-
жение. 

ХИДРОКСИДИ. Определение. Класификация на хидроксидите. Химичен състав и стро-
еж. Свойства. Получаване и приложение. 

ОКСОКИСЕЛИНИ. Определение. Химичен състав и строеж. Свойства на оксокиселини-
те. Приложение. 

СОЛИ. Получаване. Химичен състав и класификация. Свойства на солите. Приложе-
ние. 

ХИМИЧНА ВРЪЗКА. Ковалентна връзка, осъществяване и характеристики. Йонна връ-
зка. Метална връзка. Валентност и степен на окисление. 

ТЕРМОХИМИЯ. Топлинни ефекти на химичните реакции. Закон на Хес. 
ОКИСЛИТЕЛНО-РЕДУКЦИОННИ ПРОЦЕСИ. Същност. Ред на относителната активност 

на металите. Електролиза. 
СКОРОСТ НА ХИМИЧНИТЕ РЕАКЦИИ. Определение. Фактори, които влияят върху 

скоростта. Катализа – определение, хомогенни и хетерогенни каталитични процеси.  
ХИМИЧНО РАВНОВЕСИЕ. Обратимост на химичните процеси. Същност на химичното рав-

новесие. Равновесна константа. Фактори, които влияят върху химичното равновесие.  
РАЗТВОРИ. Определение и видове. Разтворимост на веществата. Фактори, от които 

зависи разтворимостта. Свойства на разтворите. 
ЕЛЕКТРОЛИТНА ДИСОЦИАЦИЯ. Разтвори на електролити. Степен на електролитната 

дисоциация. Силни и слаби електролити. Киселини, основи и соли. Йонообменни ре-
акции. 

СТРУКТУРНА ТЕОРИЯ. Същност на структурната теория, основни положения. Въгле-
родни вериги. Структурни формули. Електронен строеж на органичните съединения. 

ВЪГЛЕВОДОРОДИ. Видове – алкани, алкени, алкини, арени. Хомоложни редове. Изо-
мерия. Физични и химични свойства. Получаване и приложение. 

ХИДРОКСИЛНИ ПРОИЗВОДНИ НА ВЪГЛЕВОДОРОДИТЕ. Видове. Хомоложен ред на 
алканоли. Изомерия. Физични и химични свойства на алканоли, многовалентни ал-
кохоли и феноли. Получаване и приложение. 

КАРБОНИЛНИ ПРОИЗВОДНИ НА ВЪГЛЕВОДОРОДИТЕ. Определение и видове. Изо-
мерия. Физични и химични свойства на алдехиди и кетони. Получаване и 
приложеие. 

КАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ. Хомоложен ред на наситените едноосновни карбоксилни 
киселини. Изомерия. Свойства на мастни и на ароматни киселини. Получаване и 
приложение. 

АЗОТСЪДЪРЖАЩИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ. Амини – класификация, строеж, 
свойства, приложение. Аминокарбоксилни киселини – състав, строеж, свойства и 
значение. 

ВЪГЛЕХИДРАТИ. Представители – глюкоза, захароза, нишесте и целулоза. Състав, 
строеж, свойства, употреба и значение. 

 


