ЗА КОМИСИЈУ
Поени: позитивни:_____ негативни:_____ Укупно: ________
Прегледао: _________________

Први део
Одговарај заокруживањем слова испред једног од понуђених одговора. Сваки тачан
одговор носи 2 поена. Сваки погрешан одговор кажњава се са –0,25 поена. Неодговорено питање бодоваће се са 0 поена. Писање оловком, заокруживање два или више одговора или прецртавање одговора кажњава се са –0,25 поена.
1. Ана је грејала одређену супстанцу у
епрувети. Који од следећих исказа није
тачан, а односи се на мере опреза које Ама
мора предузети за време извођења огледа.
A. Епрувету треба затворити гуменим
затварачем, да се не полије течношћу
док загрева.
B. Епрувету може држати штипаљком.
C. Приликом загревања отвор епрувете не
треба бити усмерен ка Ани.
D. Ана треба обавезно да носи наочаре.
2. Водоник, са елементима друге периоде у
таблици периодног система, формира
ковалентна једињења типа HX, YH3, ZH4 и
H2E. Атомски бројеви атома X, Y, Z и E су:
A. 17, 13, 14, 16
B. 11, 13, 14, 12
C. 9, 5, 6, 8
D. Нема довољно података да се одреде
атомски бројеви.
3. Шта је исто код све три наведене честице:
40
18

A.
B.
C.
D.

X

41
19

Y

42
20

Z 2

Број протона, али не и број електрона.
Број електрона и број протона.
Број неутрона, али не и број електрона.
Број електрона и број неутрона.

4. Исти број валентних електрона имају:
A. Na и K
B. Na и Mg
C. Na и Cl
D. Na и F
5. Хемијска формула сребро бромида је:
A. Ag2Br3
B. AgBr
C. AgBrO
D. AgBrО2
6. Која јединачна веза има најполарнији
карактер:
A. C–O
B. B–F
C. C–F
D. B–Br

7. У ком су низу приказане само формуле
супстанци које формирају поларне
ковалентне везе.
A. NaCl; HCl; Cl2
B. H2O; K2O; CaO
C. NH3; N2O; H2O
D. Na2O; NO; N2.
8. Шта се догађа са сударима између
честица и са брзином реакције ако се
повећа температура одређеног
реакционог система?
A. Број судара ће се смањити, а с тим
ће се смањити и брзина реакције.
B. Број судара се неће променити,
само ће честице добити већу
количину енергије и брзина
реакције ће остати иста.
C. Број судара ће се повећати, честице
ће добити већу количину енергије и
брзина реакције ће се повећати.
D. Број судара ће се повећати, али
честице ће добити мању количину
енергије, а брзина реакције ће се
повећати
9. Јане је у чашу А ставио парче цинка са
масом 1 g, док у шољу B цинк у праху са
масом 1 g. Затим је у сваку чашу додао
по 100 mL HCl са концентрацијом
0,1 mol/L. Шта можеш закључити о
брзини реакције у чаши А у поређењу са
брзином реакције у чаши B?
A. Брзина реакције у чаши А је већа,
због мање додирне површине цинка.
B. Брзина реакције у чаши А је већа,
због веће додирне површине цинка.
C. Брзина реакције у чаши В је већа,
због мање додирне површине цинка.
D. Брзина реакције у чаши В је већа,
због веће додирне површине цинка.
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10. Одреди коефицијенте испред учесника у
реакцији приказаној следећом једначином:
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. Формула соли која је кристалохидрат
натријум карбоната је:
A. Na(HCO3)2
B. Na2CO3· (H2O)10
C. Na2CO3·10H2O
D. Na2CO4·10H2O

13. Kоји од следећих метода се не може
користити за добијање цинк сулфата?
A. Додати цинк у сумпорну киселину
B. Додати цинк карбонат у сумпорну
киселину
C. Додати цинк оксид у сумпорну
киселину
D. Додати водни раствор цинк нитрата
водном раствору натријум сулфата.
14. Којe својство није тачно за киселине?
A. Реагују са базама при чему је једен
од продуката увек вода.
B. Реагују са металима при чему се
увек добија водоник.
C. Реагују са карбонатима при чему
једен од продуката је увек угљик
диоксид.
D. Увек боје лакмусову хартију
црвено.

12. Продукти реакције CuO + HNO3 → су:
A. Cu2NO3 + H2O
B. Cu(NO3)2 + H2O
C. Cu(NO3)2 + H2
D. Cu(NO2)4 + H2

15. Коју од следећих соли је најбоље
добити методом титрације, полазећи
од киселине и базе?
A. бакар(II) сулфат
B. олово(II) сулфат
C. натријум нитрат
D. цинк нитрат

Други део
Одговарај у складу са постављеним захтевима у питању. Писање оловком бодоваће се
са 0 поена.
1. (Укупно 4 б) За атоме елемената X, Y, Z, R и V дат је распоред електрона по слојевима.
X
2,8

Y
2,8,1

Z
2,8,2

R
2,8,7

V
2,8,8

Одговори на следеће захтеве тако што ћеш навести само потребне елементе. Немој
писати више елемената него што је потребно, јер сваки допунски, погрешно наведен
елеменат бодоваће се са негативним 0,5 поенима.
A.
B.
C.
D.

Kojи атом од наведених најлакше предаје електрон/е? _______
Kojи атом од наведених најлакше прима електрон/е? ________
Који елементи припадају истој групи у таблици периодног система? ___________
Који елементи припадају истој периоди? ___________
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2. (Укупно 8 б) Апаратура која је приказана на слици доле користи се за изучавање брзине којом
се ствара гасовити водоник када одређена количина магнезијума реагује са разређеним
раствором хлороводоничне киселине.

A. Напиши изједначену хемијску једначину која се односи на изучавану реакцију. (1)
__________________________________________________________________________________
B.

Наведи имена лабораторијскиог прибора који се користи за састављање ове апаратуре: (1,5)
X: ___________________, Y: ___________________, Z: ___________________

C.

Напиши која је улога посуде Z у овом експерименту (1).
________________________________________

D.

Напиши формуле супстанци које се односе на ознаке А, B и С. (1,5)
A: ___________________, B: ___________________, C: ___________________

E.

Иво и Марта су помоћу апаратуре приказане горе извели два експеримента. Услови за оба
експеримента су дати у следећој табели.
магнезијум
хлороводонична киселина
температура

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

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

У оба експеримента мерена је запремина гасовитог водоника. На следећем графику
приказани су добивени резултати.

Која крива графика, P или Q, је добивена из експеримента 2? Искористи податке са табеле и
графика да објасниш како си дошао до одговора. (2 = 0,5 + 1,5)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Наведи један разлог зашто се брзина стварања водоника смањује при крају експеримента. (1)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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3. (Укупно 4 б) Напиши формуле или називе следећих једињења:
КMgCl3·6H2O

_______________________

амонијум фосфат

_______________________

Fe2(SO3)3

_______________________

алуминијум сулфид

_______________________

4. (Укупно 4 б) Проучи шему и одреди супстанце X, Y, Z и Q. Одговоре запиши хемијским
формулама.

Хемијска формула X је: _______________________
Хемијска формула Y је: _______________________
Хемијска формула Z је: _______________________
Хемијска формула Q је: _______________________
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