ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР 2021

I ТЕСТ СО ПОВЕЌЕ ПОНУДЕНИ ОДГОВОРИ ОД КОИ САМО ЕДЕН Е ТОЧЕН
(Се одговара со заокружување на само еден од понудените одговори под A,B, C или D)
Секој точен одговор носи 2 поени

1. Што од следново произлегува како
заклучок од експериментот со златна
фолија на Радерфорд?
A. Атомите се соединуваат во определени
соодноси и образуваат соединенија.
B. Електроните се движат околу јадрото на
атомот во концентрични кружни патеки.
C. Масата на атомот и неговиот позитивен
полнеж се сконцентрирани во јадрото.
D. Атомската маса на атомот е еднаква на
бројот на протони и неутрони во јадрото.
2. Кој од наведените елементи е член на
семејството на халогени елементи и се
наоѓа во третата периода?
A. аргон (Ar)
B. бром (Br)
C. хлор (Cl)
D. сулфур (S)

A. Калиумовите и бромидните јони во
правта се помали од калиумовите и
бромидните јони во кристалите.
B. Помал
број
од
калиумовите
и
бромидните јони во правта се раздвоени
едни од други отколку во кристалите.
C. Поголема површина од правот од калиум
бромид е во контакт со молекулите вода
отколку кај кристалите од калиум
бромид.
D. Калиум бромид во прав има помала
густина од кристалите од калиум
бромид.
6. Графикот покажува дека брзината на
реакцијата
и
температурата
_____________ и дека брзината на
реакцијата
_____________
со
зголемување на температурата.

3. Најизразен метален карактер има
супстанцата изградена од атоми на
елементот со атомски број:
A. 3
B. 9
C. 19
D. 20
4. Која од наведените супстанци има иста
емпириска формула како глукозата
(C6H12O6)?
A. етанол (C2H5ОН)
B. етанска киселина (СН3СООН)
C. пропен (C3H6)
D. сахароза (C12H22O11)
5. 5 g калиум бромид во прав, KBr, во вода
на 30 °C, се раствораат побрзо од 5 g
кристали од калиум бромид. Што од
следново најдобро објаснува зошто KBr
во прав се раствора побрзо?

A. Не се поврзани; се зголемува
B. Пропорционално
се
поврзани;
се
намалува
C. Се директно поврзани; се зголемува
D. Индиректно се поврзани; останува иста
7. Израмнетата равенка на реакцијата меѓу
сребро нитрат и сулфурна киселина е:
A. 2AgNO3 + H2S = Ag2S + 2HNO3
B. AgNO3 + H2S = AgS + H2NO3
C. 2AgNO3 + H2SO4 = Ag2SO4 + 2HNO3
D. AgNO3 + H2SO4 = AgSO4 + H2NO3
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8. Кое од следниве тврдења не е точно?
A. Сите металните оксиди во исто време се
и базни.
B. Еден од начините за добивање на
неметален оксид е соединување на
проста супстанца со кислород.
C. Еден од начините за добивање на
метален оксид е соединување на проста
супстанца со кислород.
D. Киселинските оксиди се растворливи во
вода.

9. Хемиската формула на никел(III) нитрид
е:
A. Ni(NO3)3
B. Ni(NO2)3
C. Ni(NO3)2
D. Ниту една од наведените
10.
Едно од следниве супстанци не е
оксид. Тоа е:
A. Rb2O
B. SrO
C. Na2O2
D. SiO2

II ТЕОРИСКИ ПРОБЛЕМИ
(Одговарај во согласност со поставените барања во прашањето. Запиши го одговорот на
предвиденото место за тоа!)

1. Еден сребренобел метал, ако се запали на воздух, гори со светол пламен и емитира
светлина.
A. Називот на овој метал е _________________
B. Неговиот јон се запишува како _________________
C. Хемиската равенка на реакцијата е __________________________________
D. Земајќи ја предвид размената на енергијата, оваа реакција е _________________
5 бода
2. Разгледај ја следната шема и одговори кои се супстанците А, B, C, D и E. На линиите
напиши ги нивните хемиски формули.
5 бода

A: _________________
B: _________________
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C: _________________
D: _________________
E: _________________

3. На соодветното место на табелата напиши ги хемиските формули и називите на
супстанците добиени од следниве двојки јони:
Јони
Ni3+ и S2Ca2+ и PO43NH4+ и SO32Li+ и O2Mg2+ и N3-

Хемиска формула

Назив на супстанцата

10 бода

III ЗАМИСЛЕН ЕКСПЕРИМЕНТ

На часот по хемија учениците имале задача да изведат титрација. Дарко добил примерок од
монобазна киселина со волумен од 25 mL. Општата формула на една монобазна киселина е
НА, каде што со А е означен киселинскиот остаток. Ученикот имал на располагање раствор
од натриум хидроксид со определена концентрација и соодветен лабораториски прибор
потребен за изведување на титрација.
A. Напиши хемиска формула на една монобазна киселина и именувај ја.
____________________________________________________________

1 бод

B. Именувај го следниов лабораториски прибор:

1 бод

Сад А

Сад В

Садот А е _____________, а садот В е _____________.
C. При титрација најчесто се користат индикатори. Пополни ја следнава табела така што
ќе ја наведеш бојата на дадените индикатори во кисела, неутрална и базна средина.
3 бода
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Индикатор

Боја во кисела
средина

Боја во неутрална
средина

Боја во базна
средина

Универзален
индикатор
Метил портокалово
D. На сликите подолу е прикажан садот В пред отпочнување на титрацијата (слика лево)
и на крајот од титрацијата (слика десно).
2 бода

Волуменот на растворот од натриум хидроксид на почетокот е _____________, а на
крајот е _____________.
Волуменот на растворот од натриум хидроксид потрошен за титрација е
_____________.
E. Дарко го повторил експериментот три пати и ги добил следниве резултати.
2 бода
Обид 1
Обид 2
Обид 3

Vпочеток / mL
10,00
0,00
12,50

Vкрај / mL
41,85
31,90
44,15

Определи ја вредноста на волуменот што Дарко треба да ја земе при понатамошни
пресметки и образложи го одговорот.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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F. Напиши ја хемиската равенка на реакција на неутрализација при која се добива
натриум сулфат и вода.
1 бод
__________________________________________________________________
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