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

Први део
Одговарај заокруживањем слова испред једног од понуђених одговора. Тачан одговор
носи 2 поена. Погрешан одговор се кажњава 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. Шта ће се догодити ако ставиш залеђен
сладолед у металну посуду, која је на
собној температури?
A. Топлота се преноси од посуде ка
сладоледу.
B. Топлота се преноси од сладоледа
ка посуди.
C. Хладноћа се преноси од посуде
ка сладоледу.
D. Хладноћа се преноси од
сладоледа ка посуди.
2. Ако треба испитати који је материјал
најбољи за израду полица за књиге, треба
проверити:
A. Дали је израђен од дрва.
B. Колико се савија када на њему
има књига.
C. Колико се савија када на њему
нема књига.
D. Колико књига може да стане.
3. Приликом израде накита, злато се
најчешће меша са:
A. Оловом.
B. Платином.
C. Сребром.
D. Калајем.
4. Шта од наведеног претставља формулску
јединицу?
A. NO2.
B. N2.
C. Na2O.
D. Na.
5. Колико атома има у једној јединици
олово(IV) карбоната?
A. 5.
B. 8.
C. 9.
D. 17.

6. Процес испаравања може се искористити
за раздвајање соли од морске воде. Како
може да се сакупи чиста вода добивена
при овом процесу?
A. Филтрацијом.
B. Кондензацијом.
C. Растварањем.
D. Није је могуће сакупити.
7. Шта ћеш мерити ако хоћеш да испиташ
растворљивост различитих супстанци у
води, при одређеним условима?
A. Температуру добивеног раствора.
B. Време потребно да се раствори
одређена супстанца.
C. Број замаха кашичицом до
потпуног растварања.
D. Број додатих кашичица
супстанце која се може
растворити.
8. При реакцији бакра и брома добија се:
A. Бакар бромат.
B. Бакар бромид.
C. Бакар бромит.
D. Ништа од наведених.
9. Која од следећих текстуалних једначина
је погрешна?
A. Натријум хлорид → натријум +
хлор.
B. Водоник + хлор → водоник
хлорид.
C. Гвожђе + сумпорна киселина→
гвожђе(II) сулфат + водоник.
D. Алуминијум + јод → алуминијум
јодид.
10. Индикатор бромкрезол зелено има
жутонаранџасту боју у:
A. Јогурту.
B. Варикини.
C. Шампону.
D. Амонијаку.
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11. Мало киселине додаје се металним
тракицама. Шта ћеш приметити уколико
метал реагује са киселином?
A. Горење.
B. Топљење.
C. Мехуриће гаса.
D. Неће бити видљивих промена.
12. Погледај следећу текстуалну једначину и
одговори који су елементи присутни у
реактантима: магнезијум карбонат +
хлороводонична киселина → магнезијум
хлорид + вода + угљик 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. Када се раствор натријум хидроксида
дода раствору неких соли, добијају се
талози. Која со даје светлоплав талог са
натријум хидроксидом?
A. Со бакра(I).
B. Со бакра(II).
C. Со гвожђа(II).
D. Со гвожђа(III).
14. Шта треба сагорети да би се добила вода
како продукт?
A. Водоник.
B. Кисеоник.
C. Угљик.
D. Ништа од наведеног.
15. У коме су низу тачно написане све
формуле баријумових једињења?
A.
B.
C.
D.

BaSO4
BaSO4
Ba(SO4)2
BaSO4

BaNO3
Ba(NO3)2
Ba(NO3)2
Ba(NO3)2

BaS
Ba2S3
BaS2
BaS

BaCl2
BaCl
BaCl2
BaCl2

Други део
Одговарај у складу са захтевима постављеним у питању. Писање оловком бодоваће се
са 0 поена.

1. На цртежима означени бројевима од 1 до 5 сликовито је приказано пет различитих врста
супстанци помоћу одговарајућих знакова (кружића). Сваки знак (кружић) означава атом
једне врсте елемената.
(9)

I.

У Табели 1 запиши само једно слово (А–Е) у једно поље из друге колоне. Могуће је да
нека слова искористиш и више пута, а да нека друга уопште и не искористиш.
A.
B.
C.
D.
E.

Елементарна (проста) супстанца.
Једињење.
Смеша елементарних супстанци.
Смеша једињења.
Смеша елементарних супстанци и једињења.
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Слика
1
2
3
4
5
II.

Табела 1
Врста супстанце

Ако знаш да су на дијаграмима (види претходни задатак) појединим атомима/молекулама претстављени: He, H2, C, O2, H2O, CO2 и CO, одреди хемијску природу сваког
атома у Табели 2. У празна поља запиши одговарајуће хемијске симболе.
Табела 2

2. Наведи називе основног лабораторијског прибора приказан на сликама.
(3)

а
а: __________________

б
б: __________________

в
в: __________________
(4)

A. Физичка својства увек зависе од количине примерка који
испитујемо.
B. Хемијска својства увек зависе од количине примерка који
испитујемо.
C. Због присуства одређених металних соли које боје пламен, ватромет
може бити у различитим бојама.
D. Кад нека супстанца прелази из једног у друго агрегатно стање, њена
хемијска својства остају иста.

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Напиши формуле или називе следећих једињења:

3.

(4)
A.

магнезијум фосфат

__________________

B.

Cl2O5

__________________

C.

никел(III) оксид

__________________

D.

Zn(NO3)2

__________________
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