
 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - ПАЗАРДЖИК 

 
4400 гр. Пазарджик, ул. “П. Яворов” № 1, тел/факс  034 446 270, e-mail: riopz@pasat.bg 

 
К Р И Т Е Р И И 

за оценяване на задачите от олимпиадата по химия от Общинския 
кръг–   

        
ХІІ клас  (06.02.2010 г.) 

 
1. Задача – 35 точки 
1. За вярно написано термично разлагане на КСІО3 и характеризиране на процеса като 
окислително-редукционен: 
    2KClO3    2KCl   +   3O2 
  редуктор: 2O-2  -  2.2e-     2O     O2               .3      окисление 
  окислител: Cl+5  +  6e-     Cl-1                      12    .2        редукция      6 т. 
2. За формулиране на окислително –редукционен процес, редуктор (окислител),  
    окисилител  (редукция)            6 т. 
3. За химичното уравнение: 
   KCl   +   AgNO3      AgCl  +   KNO3                      3 т. 
4. За определяне вида на химичната реакция и записани пълно и съкратено 
    йонни уравнения               5 т. 
5. За намиране на n(AgCl)            2 т. 
6. За намиране на n(KCl)             2 т. 
7. За намиране на n(O2)            2 т. 
8. За определяне на V(O2)             2 т. 
9. За формулиране на процеса хидролиза          3 т. 
10. За обоснован отговор за хидролиза на КСІ         4 т. 
 
2. Задача – 20 точки 
1. За определяне на атомите и йоните, които променят степента си на окисление    2 т. 
2. Изразяване електронно-йонните уравнения, които отговарят на процесите 
    окисление и редукция            4 т. 
 редуктор  As+3  и  S-2 
 окислител  N+5 
3) Електронен баланс за изравняване броят на отдадените и приетите електрони: 

 Определяне НОК на числата, показващи броя на отдадените и приетите 
електрони 

2As+3  - 2.2e-    2As+5   22     .1 
3S-2   -  3.6e-     3S+4             .1 
N+5   +   1e-      N+4               .22 

 Определяне на допълнителните множители и записването им срещу всяко 
електронно-йонно уравнение          8 т. 

 Записване на допълнителните множители пред редуктора и окислителя и 
определяне на другите коефициенти 



As2S3   +   22HNO3   2H3AsO4   +   3SO2   +   22NO2   +   8H2O
     4 т. 4) Проверка на химичното уравнение чрез броя на кислородните атоми 

     2 т.  
3. Задача – 45 точки 
1) За вярно написани химични уравнения по 2 т.       16 т. 
2) За вярно доказване на етин, толуен и бензоена киселина по 3 т.       9 т. 
3) За получаване на етанол от етин по схемата: 
   етин  НОН  етанал   2Н   етанол       6 т. 
4) За вярно определени и написани взаимодействия на етанола: 
 HCOOH   +   C2H5OH    HCOOC2H5   +   Н2О                    3 т. 
            етилформиат 
 C2H5OH   +   3О2      2СО2   +   3 Н2О         2 т. 
 C2H5OH   +   HONO2     C2H5O NO2   +   Н2О        3 т. 
          етилов естер на 
          азотната к-на 
 C2H5OH   +   NH3   

0t  C2H5NH2   +   Н2О        3 т. 
             етиламин 
5) За даден обоснован отговор и написани наименувания на реакционните продукти 3 т. 
 
 

За областен кръг по химия се класират ученици, получили не 
по-малко от 75% от възможните точки, т.е. 75 точки.  

Областният кръг на олимпиадата по химия ще се проведе на                  
27 февруари 2010 година от 09.00 часа. За целта, до 15.02. 
2010 година да се представят в РИО – Пазарджик протоколите на 
явилите се ученици и протоколите на класираните ученици заедно 
с писмените им работи на експерта по химия и предложение за 
квестори. 
 Областният кръг на олимпиадата по химия ще се проведе в 
СОУ „Георги Бенковски” – Пазарджик; бул. „Христо Ботев” 38.  

    

 
 

 
 


