ЗА КОМИСИЈАТА
Поени: позитивни:_____ негативни:_____ Вкупно: ________
Прегледал: _________________

Прв дел
Одговарај со заокружување на буквата пред еден од понудените одговори. Секој точен
одговор носи 2 поени. Секој погрешен одговор носи негативни 0,25 поени. Неодговорено
прашање ќе се бодува со 0 поени. Пишување со молив, заокружување на два или повеќе
одговори или прецртување на одговорот ќе се бодува со негативни 0,25 поени.
1. Ана загревала одредена супстанца во
епрувета. Кој од следните искази не е точен,
а се однесува на мерките на претпазливост
кои треба да ги преземе Ана за време на
изведување на експериментот.
A. епруветата треба да ја затвори со гумен
затворач за да не се испрска со течноста
додека загрева,
B. епруветата може да ја држи со штипка,
C. при загревањето отворот на епруветата
не треба да е насочена кон Ана,
D. Ана задолжително треба да носи очила.
2. Водородот со елементите од втората
периода во таблицата на периодниот систем
образува ковалентни соединенија од типот
HX, YH3, ZH4 и H2E. Атомските броеви на
атомите X, Y, Z и E се:
A. 17, 13, 14, 16
B. 11, 13, 14, 12
C. 9, 5, 6, 8
D. Нема доволно податоци за да се одредат
атомските броеви.
3. Што е исто кај сите три наведени честички:
40
18

X

41
19

Y

42
20

Z 2

A. Бројот на протони, но не и бројот на
електрони.
B. Бројот на електрони и бројот на
протони.
C. Бројот на неутрони, но не и бројот на
електрони.
D. Бројот на електрони и бројот на
неутрони.
4. Кои елементи имаат ист број валентни
електрони:
A. Na и K
B. Na и Mg
C. Na и Cl
D. Na и F
5. Хемиската формула на сребро бромид е:
A. Ag2Br3
B. AgBr
C. AgBrO
D. AgBrО2

6. Која единечна врска има најполарен
карактер:
A. C–O
B. B–F
C. C–F
D. B–Br
7. Во која од наведените низи се
прикажани само формули на супстанци
кои образуваат поларни ковалентни
врски.
A. NaCl; HCl; Cl2
B. H2O; K2O; CaO
C. NH3; N2O; H2O
D. Na2O; NO; N2.
8. Што се случува со судирите меѓу
честичките и со брзината на реакцијата
ако се зголеми температурата на одреден
реакционен систем?
A. Бројот на судири ќе се намали, а со
тоа ќе се намали и брзината на
реакцијата.
B. Број на судири нема да се промени,
само честичките ќе добијат
поголемо количество енергија и
брзината на реакцијата ќе остане
иста.
C. Бројот на судири ќе се зголеми,
честичките ќе добијат поголемо
количество на енергија и брзината
на реакцијата ќе се зголеми.
D. Бројот на судири ќе се зголеми, но
честичките ќе добијат помало
количество на енергија, а брзината
на реакцијата ќе се зголеми
9. Јане во чашата А ставил парче цинк со
маса 1 g, додека во чашата B цинк во
прав со маса 1g. Потоа во секоја од
чашите додал по 100 mL HCl со
концентрација 0,1 mol/L. Што можеш да
заклучиш за брзината на реакцијата во
чашата А во споредба со брзината на
реакција во чашата B?
A. Брзината на реакцијата во чашата А
е поголема, заради помалата
допирна површина на цинкот.
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B.

Брзината на реакцијата во чашата A е
поголема заради поголемата допирна
површина на цинкот.
C. Брзината на реакцијата во чашата B е
поголема заради помалата допирна
површина на цинкот.
D. Брзината на реакцијата во чашата B е
поголема заради поголемата допирна
површина на цинкот.

13. Kој од следниве методи не може да се
користи за да се добие цинк сулфат?
A. Да се додаде цинк на сулфурна
киселина
B. Да се додаде цинк карбонат на
сулфурна киселина
C. Да се додаде цинк оксид на
сулфурна киселина
D. Да се додаде воден раствор на цинк
нитрат кон воден раствор од
натриум сулфат.

10. Определи ги коефициентите пред
учесниците во реакцијата прикажана со
следната равенка:
FeCl3 + MgO → Fe2O3 + MgCl2
A. 4,6,2,6
B. 2,1,1,1
C. 2,3,1,3
D. 6,9,3,9
11. Формулата на солта која е кристалохидрат
на натриум карбонат е:
A. Na(HCO3)2
B. Na2CO3· (H2O)10
C. Na2CO3·10H2O
D. Na2CO4·10H2O
12. Продуктите на реакцијата CuO + HNO3 →
се:
A. Cu2NO3 + H2O
B. Cu(NO3)2 + H2O
C. Cu(NO3)2 + H2
D. Cu(NO2)4 + H2

14. Коe својство не е точно за киселините?
A. реагираат со бази при што секогаш
еден од продуктите е вода.
B. реагираат со метали при што
секогаш се образува водород.
C. реагираат со карбонати при што
секогаш еден од продуктите е
јаглерод диоксид.
D. секогаш ја бојат лакмусовата
хартијата во црвена боја.
15. Која од следниве соли е најдобро да се
добие со метод на титрација,
тргнувајќи од киселина и база?
A. бакар(II) сулфат
B. олово(II) сулфат
C. натриум нитрат
D. цинк нитрат

Втор дел
Одговарај во согласност со поставените барања во прашањето. Пишување со молив ќе
се бодува со 0 поени.
1. (Вкупно 4б) За атомите на елементите X, Y, Z, R и V даден е распоредот на електроните по
слоеви.
X
2,8

Y
2,8,1

Z
2,8,2

R
2,8,7

V
2,8,8

Одговори на следниве барања така што ќе ги наведеш само потребните елементи. Немој
да пишуваш повеќе елементи одошто е потребно бидејќи секој дополнителен, погрешно
наведен елемент се бодува со негативни 0,5 бода.
A.
B.
C.
D.

Koj од наведените атоми најлесно оддава електрон/и? _______
Кој од наведените атоми најлесно прима електрон/и? ________
Кои елементи припаѓаат на иста група во таблицата на периодниот систем? ___________
Кои елементи припаѓаат на иста периода? ___________
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2. (Вкупно 8б) Апаратурата која е прикажана на сликата подолу се користи за изучување на
брзината со која се создава гасовит водород кога одредено количество магнезиум реагира со
разреден раствор од хлороводородна киселина.

A. Напиши ја израмнетата хемиската равенка која се однесува на изучуваната реакција. (1)
__________________________________________________________________________________
B.

Наведи ги имињата на лабораторискиот прибор кој се користи за составување на оваа
апаратура: (1,5)
X: ___________________, Y: ___________________, Z: ___________________

C.

Напиши која е улогата на садот Z во овој експеримент (1).
________________________________________

D.

Напиши ги формулите на супстанците кои се однесуваат на ознаките А, B и С. (1,5)
A: ___________________, B: ___________________, C: ___________________

E.

Иво и Марта со помош на апаратурата прикажана погоре извеле два експеримента. Условите
за двата експеримента се дадени во следната табела.
магнезиум
хлороводородна киселина
температура

Експеримент 1
0,1 g прав
0,1 mol/dm3
25 °С

Експеримент 2
0,1 g прав
0,2 mol/dm3
25 °С

И во двата експеримента е мерен волуменот на гасовитиот водород. На следниот график се
прикажани добиените резултати.

Која крива на графикот, P или Q, е добиена од експериментот 2? Искористи ги податоците од
табелата и од графикот за да објасниш како дојде до одговорот. (2 = 0,5 + 1,5)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Наведи една причина зошто брзината на создавање на водородот се намалува при крајот на
експериментот. (1)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Тест за IX одделение, Регионален натпревар по хемија, 24 март 2018

3

3. (Вкупно 4б) Напиши ги формулите или називите на следниве соединенија:
КMgCl3·6H2O

_______________________

амониум фосфат

_______________________

Fe2(SO3)3

_______________________

алуминиум сулфид

_______________________

4. (Вкупно 4б) Проучи ја шемата и определи ги соединенијата X, Y, Z и Q. Одговорите запиши
ги со хемиски формули.

Хемиската формула на X е: _______________________
Хемиската формула на Y е: _______________________
Хемиската формула на Z е: _______________________
Хемиската формула на Q е: _______________________
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