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ЗА КОМИСИЈУ 

Поени: позитивни:_____ негативни:_____ Укупно: ________    

Прегледао: _________________

 

Одговарај заокруживањем слова испред једног од понуђених одговора. Сваки тачен 

одговор носи 2 поена. Сваки погрешан одговор носи негативних 0,25 поена. 

Неодговорено питање бодоваће се са 0 поенима. Писање оловком, заокруживање два 

или више одговора или прецртавање одговора бодоваће се са негативним 0,25 поена. 
 

 

1. Погледај следеће тврдње и заокружи  

тачан одговор. 

A. Лабораторијска чаша користи се за 

прецизно мерење запремине. 

B. Пипета користи се за мешање 

течности. 

C. Аван с тучником користи се за 

загревање супстанци на веома високој 
температури. 

D. Мензура се користи за приближно 

мерење запремине. 

 

2. У експериментима Радерфорда највећи део  

алфа частица: 

A. апсорбује се на фолији. 

B. пролази кроз фолију. 

C. комбинира се са фолијом. 

D. скренуле су са фолије. 

 

3. Према Боровом моделу електрони се не 

могу наћи у нити једној од позиција: 

 

A. B и C 

B. А и B 

C. B и D 

D. A и D 

 

 

4. Масни број атома једног елемента је 39, а 

масни број атома  следећег елемента у 

истој периоди периодичног система је 40. 

Два атома: 

A. Имају исти број протона, а  разликују 

се по броју неутрона. 

B. Имају исти број неутрона, а  разликују 

се по броју протона. 

C. Имају исти број протона и неутрона, а 

разликују се по броју електрона. 

D. Имају исти број протона, а  разликују 

се по броју електрона. 

 

5. Који пар частица имају исти број 

електрона? 

A. −216

8О  и О16

8  

B. −216

8О  и О18

8  

C. −216

8О  и 
−218

8О  

D. −216

8О  и 
−232

16S  

 

6. Елементи из друге групе у табели  

периодичног система познати су као: 

A. земноалкални метали 

B. алкални метали 

C. халогени елементи 

D. прелазни метали. 

 

7. Која од следећих супстанци ће 

реаговати бурно с водом и формирати 

базу? 

A. кобалт 

B. магнезијум 

C. калијум 

D. амонијак. 

 

8. Важна разлика између савремене 

табеле периодичног система и табеле 

периодичног система креиране од 

Мендељејева је: 

A. Обе табеле су исте. 

B. Мендељејева табела не подређује 

елементе по периодичном 

понављању њихових својства. 

C. Елементи у савременој табели су 

поређани према порасту  њихове 

атомске масе. 

D. Елементи у савременој табели су 

поређани према порасту  њихових 

атомских бројева. 

 
9. Атоми свих елемената у истој периоди 

имају: 

A. различити број неутрона 

B. исти број електронских слојева 

C. различити број електрона 

D. сви наведени искази су тачни. 

 

10. У ком од следећих једињења има 

ковалентна веза? 

A. NaCl 

B. MgО 

C. SiO2 

D. CaBr2 
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11. Ако сваки атом кисеоника у молекули  

сулфур диоксида образује две ковалентне 

везе, колико веза образује сулфур? 

A. једну 

B. две 

C. три 

D. четири. 

 
12. Заокружите ознаку испред елемента чији 

атоми имају по пет валентних електрона: 

A. 5E 

B. 10E 

C. 15E 

D. 20E 

 

13. Колика је валентност арсена у As2O3? 

A. I 

B. II 

C. III 

D. IV 

 

14. Формула амониум сулфата је: 

A. (NH4)2SO4 

B. NH4(SO4)2 

C. NH4SO4 

D. (NH3)2SO4 

 

15. Kатализатор мења брзину хемијске 

реакције тако што: 

A. увек обезбеђује површину на којој 

реагују молекуле  

B. мења продукте који се образују у току 

реакције 

C. мења пут реакције и смањује енергију  

активације 

D. мења честоћу судара измеѓу молекула. 

 

16. У одређеном водном раствору настаје 

хемијска реакција између двеју супстанци. 

Шта се може учинити да се повећа брзина 

реакције? 

A. додати индикатор 

B. повећати концентрацију барем једног 

од реактаната 

C. оладити брзо посуду у којој се налазе 

реактанти 

D. испустити реактанте у велику, равну 

посуду за да се  повећа додирна 

површина. 

 

17. Реакција измеѓу цинка и хлороводоничне 

киселине може се приказати следећом 

једначином:  

Zn + 2HCl → H2 + ZnCl2 

Одреди у којем од доле наведених 

случајева најбрже ће се образовати 

гасовит H2: 

A. 1 g гранула од Zn у 50 cm3
 HCl са 

концентрацијом 0,5 mol/dm3 на 

20 °C 

B. 1 g гранула од Zn у 50 cm3
 HCl са 

концентрацијом 0,5 mol/dm3 на 

30 °C 

C. 1 g праха од Zn у 50 cm3 HCl са 

концентрацијом 1 mol/dm3 на 20 °C 

D. 1 g праха од Zn у 50 cm3 HCl са 

концентрацијом 1 mol/dm3 на 30 °C. 

 

18. Који  од следећих парова елемената 

најверојатније ће образовати јонску 

везу? 

A. Ba и S 

B. Na и Mg 

C. B и S 

D. O и Ar 

 

19.  Следећи дијаграм односи се на: 

 
Формулна јединица (састављена од 

позитивно наелектризираних катјона и 

негативно налекетризиранихог анјона) 

 
 

A. образовање јонског једињења Na2S 

B. образовање јонског једињења Li2O 

C. образовање јонског једињења Na2O 

D. образовање јонског једињења LiO2 

 

20. Која хемијска једначина се односи на  

следећи опис хемијске реакције: „Ако 

на комад мермера се делује са 

хлороводоничном киселином, уочавају 

се мехури. Приликом ове реакције  

образује се раствор од калцијум 

хлорида, а добија се и вода као једен од 

продуката.“ 

A. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + 

CO2 

B. CaSO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + SO2 

C. K2CO3 + 2HCl → K2Cl2 + H2O + 

CO2 

D. K2CO3 + 2HCl →2KCl + H2O + CO2 
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21. Колико атома азота има у шест јединица  

бакар(II) нитрата? 

A. 1 

B. 2 

C. 6 

D. 12 

 
22. Одреди коефицијенте испред учесника у 

реакцији приказана следећом једначином  

Na3PO4 + HCl → NaCl + H3PO4 

A. 1,1,3,1 

B. 3,1,1,3 

C. 1,3,3,1 

D. 1,3,1,1 

 
23. Који је назив једињења које је приказано 

следећом формулом N2O3? 

A. нитрат 

B. диазот триоксид 

C. азот оксид 

D. азот(II) оксид. 

 

24. Који од исказа се не односи на својства 

водног раствора од калцијум 

хидроксида? 

A. боји лакмус од црвено у плаво  

B. образује хидроксидне јоне у 

водном раствору 

C. реагира с магнезијумом при чему 

се ослобађа водоник 

D. ослобађа амонијак од амонијум 

хлорида 

 

25. У табели доле приказано је понашање 

трију метала Р, Q и R у разређеној 
хлороводоничној киселини и у води. 

 
метал разређена HCl вода 

P 

Q 

R 

ослобађа се водоник 

нема реакције 

ослобађа се водоник 

ослобађа се водоник 

нема реакције 

нема реакције 

 
Са табеле доле одабери у ком случају 

метали су подређени по реактивности 

полазећи од најреактивнијег. 

 

 нај- 

реактивни 
→ 

најмање  

реактиван 

A. 

B. 

C. 

D. 

P 

P 

R 

R 

R 

Q 

Q 

P 

Q 

R 

P 

Q 

 

 

 

 
 


