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ЗА КОМИСИЈАТА 

Поени: позитивни:_____ негативни:_____ Вкупно: ________    

Прегледал: _________________

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 сакала да дознае дали ако сол се 

стави на мраз, тој побрзо ќе се стопи. 

Кое од следниве прашања треба Ана да 

го истражува? 

A. Солта му помага на мразот да се 

стопи. 

B. Мразот и солта се во цврста 

агрегатна состојба. 

C. Како солта влијае врз процесот на 

топење на мразот? 

D. Дали температурата влијае на 

процесот на топење на мразот? 

 

2. Гасниот притисок зависи од: 

A. силата што ја создаваат судирите на 

честичките 

B. површината на која дејствува 
силата 

C. точно е и под A и под B 

D. ништо од наведеното 

 

3. Тони треба да направи истражување во 

кое ќе испита неколку видови сламки 

за сок кои биле изработени од различни 

материјали (пластика, хартија, гума, 

восочна хартија). Требало да открие кој 

вид сламки е најфлексибилен. Како 

треба да постапи Тони? 

A. да се напие од секоја од нив 

B. да види како сламките се виткаат 

околу чаша 

C. да ги повлече од двата краја 

истовремено 

D. да закачи тег на секоја од нив 

 

4. Вистинска монета од 5 денари е 

потешка од пластична монета од 5 

денари со исти димензии. Тоа е затоа 

што материјалот од кој е изработена 

вистинската монета е: 

A. поцврст 
B. помагнетен 

C. погуст 
D. пофлексибилен 

5. Најголем број од елементите во 

Таблицата на периодниот систем 

образуваат: 

A. метали 

B. неметали 

C. течности 

D. гасови 

 

6. Во која од наведените групи има 

само електрични спроводници? 

A. алуминиум, бакар, стакло 

B. сулфур, железо, бакар 

C. бакар, алуминиум, сулфур 

D. месинг, графит, алуминиум 

 

7. Во која група има само цврсти 

метали на собна температура? 

A. алуминиум, магнезиум, натриум 

B. железо, бром, месинг 

C. јаглерод, олово, цинк 

D. магнезиум, жива, бакар 

 

8. Што од наведеното е смеса? 

A. смог  
B. карпа 
C. млеко 

D. сè од наведеното 

 

9. Воздухот е смеса од гасовите: 

A. водород, кислород и јаглерод 

диоксид 

B. азот, водород и јаглерод 

диоксид 

C. азот, кислород и јаглерод 

диоксид 

D. азот, кислород и хлор 

 

10. Кои елементи се присутни во 

СоСО3?  

A. калциум, јаглерод и кислород 

B. бакар, јаглерод и кислород 

C. кислород, калциум и хлор  

D. јаглерод, кобалт и кислород 
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11. Која супстанца е изградена од 

двоатомски молекули? 

A. CO 

B. He 

C. и CO и He 

D. ниту CO ниту He 

 

12. Кое од следниве тврдења е точно за 

атомите на еден елемент?  

A. тие се еднакви меѓу себе 

B. тие се од ист вид  

C. тие се цврсти 

D. сè од наведеното 

 

13. Хемиската формула на метан е СН4. 

Што од следново е точно?  

A. Молекулата на метан содржи пет 

атоми. 

B. Атомот на метан содржи два 

елемента. 

C. Метанот содржи пет молекули. 

D. Молекулата на метан содржи пет 

елемента. 

 

14. Кога два елемента образуваат 
соединение, хемискиот назив на тоа 

соединение може да завршува на: 

A. ат 
B. ит 
C. ид 

D. ниту едно од наведените 

 

15. Ознаката 2Н2ЅО4 означува дека во две 

молекули сулфурна киселина има: 

A. два атома водород, еден атом 

сулфур и четири атома кислород 

B. четири атома водород, еден атом 

сулфур и четири атома кислород 

C. четири атома водород, два атома 

сулфур и осум атома кислород 

D. четири атома водород, еден атом 

сулфур и осум атома кислород 

 

16. Следнава слика се однесува на: 

 
A. натриум 

B. хлор 

C. натриум хлорид 

D. хлороводород 

17. Горењето е: 

A. секогаш повратна промена 

B. секогаш неповратна промена 

C. може да биде и повратна и 

неповратна промена 

D. не може да се класифицира ниту 

како повратна ниту како 

неповратна промена 

 

18. Колку променливи се менуваат при 

едно истражување?  

A. 0 

B. 1 

C. 2 

D. зависи од истражувањето 

 

19. Бојата на магнезиумот е ____, а на 

неговиот оксид е ____. 

A. сребрено бела, сива 

B. сива, сребрено бела 

C. сребрено бела, бела 

D. бела, сребрено бела 

 

20. Продуктот што се образува при 

согорување на јаглерод на воздух е: 

A. бел прав 

B. црн прав 

C. проѕирна течност 
D. безбоен гас 

 

21. Металните карбонати реагираат со 

киселини, при што се ослободува 

гас. Овој гас се докажува со: 

A. запалено дрвце 

B. зажарено дрвце 

C. варова вода 
D. филтерна хартија 

 

22. Што од наведеното има алкални 

својства? 

A. прашок за печиво 

B. ванилин шеќер 

C. пепси 

D. превриена вода 
 



Тест за VIII одделение, Општински натпревар по хемија, 24 февруари 2018 3

23. Кои од следниве својства се однесуваат 

на базите? 

i. ја менува бојата на лакмусот во 

сина  

ii. на допир е лигава  

iii. има киселкаст вкус  

iv. реагира со варовник  

A. i и ii 

B. i, ii и iv 

C. iи iv  

D. ii и iii  

 

24. рН на алкохолен оцет е околу: 

A. 1 

B. 5 

C. 8 

D. 13 

 

25. При соединување на магнезиум и 

јод се образува: 

A. магнезиум јодоводород 

B. магнезиум јодат 

C. магнезиум јодит 

D. магнезиум јодид 

 

 

 
 


