
   
 

РОДИНА България     
гр. София 1000     
ул. Гурко 74, вх. 1, ет. 1       Стр. 0 
02/ 9888 604, 0887 099 730     
www.medicinata.com     

 

 

 

 

 

 

 

Указания за попълване на тест 

ПО ХИМИЯ 

 

 

 
ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ 

Медицински университет - Варна 
 



   
 

РОДИНА България     
гр. София 1000     
ул. Гурко 74, вх. 1, ет. 1       Стр. 1 
02/ 9888 604, 0887 099 730     
www.medicinata.com     

 

 

 

 

 

 

 

РОДИНА БЪЛГАРИЯ 

Целогодишни и интензивни курсове  

за 10., 11. и 12. клас 
 

Подготовка по БИОЛОГИЯ и ХИМИЯ 
 

гр. София 1000 

ул. Гурко 74, вх.1, ет. 1 

02/ 9888 604, 0887 099 730 

www.medicinata.com 
 



   
 

РОДИНА България     
гр. София 1000     
ул. Гурко 74, вх. 1, ет. 1       Стр. 2 
02/ 9888 604, 0887 099 730     
www.medicinata.com     

Указания за попълване на тест за изпита по биология за специалностите 
„Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ и направление 

„Военен лекар“ 
 
Конкурсният изпит е писмен с продължителност 4 астрономически часа и обхваща 

материал, посочен в Програмата по химия за подготовка на кандидат-студентите 

(публикувана в Справочника за прием на студенти за учебната 2019/2020 година). 

Изпитът включва решаване на две задачи и тест. 

 

Задачите са от помагалото „Сборник със задачи за кандидатстудентски изпит по 

химия“, издание на МУ-Варна, 2018г. Едната задача е от раздел „Неорганична химия“, а 

другата от раздел „Органична химия“. 

 

Тестът включва въпроси публикувани в „Сборникстестови въпроси за 

кандидатстудентски изпит по Химия“, издание на МУ-Варна, 2018 г. Въпросите са два 

вида: 

1.Въпроси с избор на отговор, като само един от посочените отговори е верен. Тези 

въпроси са от неорганична химия и от органична химия. 

 

2.Въпроси, на които кандидат-студентът трябва да представи кратки отговори. Тези 

въпроси са от неорганична химия и от органична химия. 

 

Решенията на задачите трябва да са точни и добре обосновани, отговарящи на 

условията посочени в задачата, а взаимодействията –представени с химични 

уравнения. Решенията на задачите и отговорите на теста, в зависимост от тяхната 

сложност, се оценяват с определен брой точки. Общият брой точки от задачите и теста 

се превръщат в оценка. 

 

По време на изпита се разрешава използването на Периодична система на химичните 

елементи, Таблица за разтворимост на съединенията и ред на относителна активност 

на метали, катиони и аниони. Тези материали се предоставят от МУ-Варна. Не се 

разрешава използването на електронни калкулатори. 
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Информацията в този конспект е взета от публичното пространство. Конспектът не е предназначен за продажба, а за 

вътрешно ползване и по-добро систематизиране на учебния процес от курсистите на РОДИНА. Моля, не 

разпространявайте конспекта неправомерно. За повече информация относно структурата на учебното съдържание, 

моля да се съобразявате с официалните издания. 
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