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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. Што ќе се случи ако ставиш замрзнат 

сладолед во метален сад, кој е на собна 
температура? 

A. Топлината ќе се пренесува од 
садот кон сладоледот 

B. Топлината ќе се пренесува од 
сладоледот кон садот 

C. Ладното ќе се пренесуваод садот 
кон сладоледот 

D. Ладното ќе се пренесува од 
сладоледот кон садот 

 
2. Ако сакаме да испитаме кој материјал е 

најдобар за изработка на полици за 
книги, треба да провериме: 

A. дали е дрвен 
B. колку се витка кога на него има 

книги  
C. колку се витка кога на него нема 

книги  
D. колку книги може да собере 

 
3. При изработка на накит, златото најчесто 

се меша со: 
A. олово 
B. платина 
C. сребро 
D. калај 

 
4. Што од наведеното претставува 

формулна единка? 
A. NO2 
B. N2 
C. Na2O 
D. Na 

 
5. Колку атоми има во една единка 

олово(IV) карбонат?  
A. 5 
B. 8 
C. 9 
D. 17 

 

6. Процесот на испарување може да се 
искористи за раздвојување на солта од 
морската вода. Како може да се собере 
чистата вода добиена при овој процес? 

A. со филтрација 
B. со кондензација 
C. со растворање 
D. не е можно да се собере водата  

 
7. Што ќе мериш ако сакаш да ја испиташ 

растворливоста на различни супстанци во 
вода, при одредени услови? 

A. температурата на добиениот 
раствор 

B. времето потребно да се раствори 
одредена супстанца 

C. бројот на завртувања со 
лажичката до целосно растворање 

D. бројот на додадени лажички од 
супстанцата што може да се 
растворат 
 

8. При соединување на бакар и бром се 
образува: 

A. бакар бромат 
B. бакар бромид 
C. бакар бромит 
D. ниту едно од наведените 

 
9. Која од следниве текстуални равенки е 

погрешна? 
A. натриум хлорид → натриум + 

хлор  
B. водород + хлор → водород 

хлорид 
C. железо + сулфурна киселина→ 

железо(III) сулфат + водород 
D. алуминиум + јод → алуминиум 

јодид 
 

10. Индикаторот бромкрезол зелено има 
жолтопортокалова боја во: 

A. јогурт 
B. варикина 
C. шампон 
D. амонијак 
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11. Малку киселина се додава кон метални 
лентички. Што ќе забележиш доколку 
металот реагира со киселината? 

A. горење 
B. топење 
C. меурчиња гас 
D. нема да настане видлива промена 

 
12. Разгледај ја следнава текстуална равенка 

и одговори кои елементи се присутни во 
реактантите: магнезиум карбонат + 
хлороводородна киселина → магнезиум 
хлорид + вода + јаглерод диоксид 

A. Mg, C, H, Cl 
B. Mg, C, O2, H2, Cl2 
C. Mg, C, O, H, Cl 
D. Mg, C2, O2, H2, Cl2 

 

13. Кога раствор од натриум хидроксид се 
додаде кон раствори од некои соли, се 
добиваат талози. Која сол дава светлосин 
талог со натриум хидроксид? 

A. сол на бакар(I) 
B. сол на бакар(II) 
C. сол на железо(II) 
D. сол на железо(III) 

 
14. Што треба да согори за да се добие вода 

како продукт? 
A. водород 
B. кислород 
C. јаглен 
D. ништо од наведеното 

 
15. Во која низа сите формули на бариумови 

соединенија се точно напишани? 

A. BaSO4 BaNO3 BaS BaCl2 
B. BaSO4 Ba(NO3)2 Ba2S3 BaCl 
C. Ba(SO4)2 Ba(NO3)2 BaS2 BaCl2 
D. BaSO4 Ba(NO3)2 BaS BaCl2 
 

 
 

Втор дел  
Одговарај во согласност со поставените барања во прашањето. Пишување со молив ќе 
се бодува со 0 поени.  
 
 
 

1. На цртежите означени со броевите од 1 до 5 сликовито се претставени пет различни видови 
супстанци со помош на соодветни знаци (крукчиња). Секој знак (крукче) означува атом на 
еден вид елемент.  

(9) 

 
 

I. Во Табела 1 запиши само една буква (А–Е) во едно поле од втората колона. Можно е 
некои букви да ги искористиш повеќе пати, а некои воопшто да не ги искористиш. 

 
A. елементарна (проста) супстанца 
B. соединение 
C. смеса од елементарни супстанци 
D. смеса од соединенија 
E. смеса од елементарни супстанци и соединенија 
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Табела 1 
Слика Вид супстанца 

1  
2  
3  
4  
5  

  
II. Ако знаеш дека на дијаграмите дадени погоре со одделни атоми/молекули се 

претставени: He, H2, C, O2, H2O, CO2 и CO, определи ја хемиската природа на секој 
атом во Табела 2. Во празните полиња запиши ги соодветните хемиски симболи.  

 
Табела 2 

    
    

 
 

2. Наведи ги називите на основниот лабораториски прибор прикажан на сликите.  
(3) 

   
а б в 

 
а: __________________  б: __________________  в: __________________ 

 (4) 
A. Физичките својства секогаш зависат од количеството на примерокот 

кој го испитуваме.  
ДА НЕ 

B. Хемиските својства секогаш зависат од количеството на примерокот 
кој го испитуваме.  

ДА НЕ 

C. Поради присуство на одредени метални соли кои го обојуваат 
пламенот, огнометот може да биде во различна боја.  

ДА НЕ 

D. Кога некоја супстанца преминува од една во друга агрегатна 
состојба, нејзините хемиски својства остануваат исти. 

ДА НЕ 

 
 

3. Напиши ги формулите или називите на следниве соединенија: 
(4) 

A. магнезиум фосфат  __________________ 

B. Cl2O5   __________________ 

C. никел(III) оксид  __________________ 

D. Zn(NO3)2   __________________  
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