Шифра: ___________________

ЗА КОМИСИЈАТА
Поени од I дел:_____ од II дел:_____ Вкупно: ________
Прегледал: _________________

Прв дел
Одговарај со заокружување на буквата пред еден од понудените одговори. Пишување со
молив, заокружување на два или повеќе одговори или прецртување на одговорот ќе се
бодува со 0 поени. Секој точен одговор носи 2 поени.

1. Јонот на натриум има:
A. 11 неутрони.
B. 11 електрони.
C. 10 електрони.
D. 10 протони.
E. 10 неутрони.
2. Оксидациони средства се супстанци:
A. што се оксидираат.
B. што оддаваат електрони.
C. и најчесто метали.
D. што вршат оксидација.
E. што реагираат со кислород.
3. 6 g атоми азот содржат:
A. 1,41·1023 атоми.
B. 7,12·1023 атоми.
C. 6,02·1023 атоми.
D. 2,58·1023 атоми.
E. 14,05·1023 атоми.
4. Во кое од наведените соединенија
масениот удел на јаглеродот е
најголем?

A.
B.
C.
D.
E.

Етан.
Етен.
Етин.
Етанол.
Етанска киселина.

5. Корозија на железно клинче најбрзо
настанува ако тоа се наоѓа:
A. потопено во масло.
B. потопено во вода.
C. потопено во превриена вода.
D. во атмосфера на кислород.
E. половина потопено во вода, а
половина на воздух.
6. Ендемскиот минерал кој го има во
наоѓалиштето Алшар на планината
Кожуф се вика:
A. калцит.
B. лорандит.
C. кварц.
D. боксит.
E. малахит.
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7. Кислородот се добива со:
A. разложување на калиум хлорат.
B. разложување на калиум
перманганат.
C. фракциона дестилација на
течен воздух.
D. сите погоре наведени начини.
E. само со начините под А и В.

11. При дехидратација на етанол, под
дејство на концентрирана сулфурна
киселина, се добива:
A. етан.
B. етен.
C. етин.
D. етанска киселина.
E. етил етаноат.

8. Двојна врска се среќава кај:
A. алкени.
B. кетони.
C. алдехиди.
D. карбоксилни киселини.
E. сите погоре наведени.

12. Молекулата на стеаринска киселина
содржи:
A. 34 водородни атоми.
B. 35 водородни атоми.
C. 17 јаглеродни атоми.
D. 18 јаглеродни атоми.
E. 2 карбоксилни групи.

9. Кои од следниве супстанци
претставуваат изомери?
CH3 CH2 CH CH3

CH3 CH2 CH2 C

CH3

CH3

I

II
CH2

CH3
H 3C

C

CH2

CH3

CH3

III
A.
B.
C.
D.
E.

H 2C

CH2

H 2C

CH2

IV
I и III
I и II
II и IV
I, III и IV
Сите наведени се изомери

10. Барски гас е:
A. метан.
B. етан.
C. пропан.
D. бутан.
E. пентан.

13. При потполна хидролиза на гликоген
се добива:
A. глукоза.
B. фруктоза.
C. глукоза и фруктоза.
D. глукоза и галактоза.
E. сахароза.
14. Мастите и маслата се раствораат во:
A. бензин.
B. јаглерод тетрахлорид.
C. хлороформ.
D. сите наведени.
E. само во јаглерод тетрахлорид и
хлороформ.
15. Ако кон белка од јајце се додаде
раствор од натриум хидроксид се
ослободува:
A. водород.
B. кислород.
C. сулфуроводород.
D. јаглерод диоксид.
E. амонијак.

Втор дел
Одговарај во согласност со поставените барања во прашањето. Пишување со молив
или прецртување на одговорот ќе се бодува со 0 поени. Решенијата на задачите да се
напишат на предвиденото место. Секој проблем/задача носи по 4 поени.
Аr(O) = 16; Аr(H) = 1; ; Аr(C) = 12; Аr(Na) = 23;
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1. При согорување на 3,6 g од некој четиривалентен елемент добиени се 13,2 g оксид.
Колку изнесува релативната атомска маса на елементот?

2. Односот на количествата на етан и бутан во дадена смеса е 2 : 1. Колку атоми јаглерод
има во 0,6 мола од оваа смеса?
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3. Во чаша во која има 300,0 g вода додадени се 4,6 g натриум. Колку изнесува масениот
удел на образуваната супстанца во растворот изразен во проценти?

4. Во квадратчињата напиши ги формулите што недостасуваат.

5. Исказите подолу ја опишуваат „таинствената супстанца“. За секој од овие четири искази (од A до D) елиминирај една или повеќе супстанци што не одговараат на описот.
Секоја супстанца може да се елиминира само еднаш. Броевите на елиминираните
супстанци запиши ги на линијата десно. Решение е супстанцата што не си ја елиминирал.
1) Етанол
A.
B.
C.
D.

2) Етанал

3) Етен

4) Етил етаноат

Молекулата содржи повеќе од пет атоми.
Содржи кислород.
Не се разложува под дејство на вода.
Нема карбонилна група.

5) Етин

6) Етан

__________________
__________________
__________________
__________________

Решение: Таинствената супстанца е: __________________
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