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ЗА КОМИСИЈУ 

Поени: позитивни:_____ негативни:_____ Укупно: ________    

Прегледао: _________________

Одговарај заокруживањем слова испред једног од понуђених одговора. Сваки тачен 

одговор носи 2 поена. Сваки погрешан одговор носи негативних 0,25 поена. 

Неодговорено питање бодоваће се са 0 поенима. Писање оловком, заокруживање два 

или више одговора или прецртавање одговора бодоваће се са негативним 0,25 поена. 
 

 

1. Ана је желела сазнати дали ако се со 

стави на лед, он  ће се брже отопити. 

Које од следећих питања треба Ана 

истраживати? 

A. Со помаже леду да се отопи. 

B. Лед и со су у цврстом агрегатном 

стању. 

C. Како со утиче на процес топљења 

леда? 

D. Дали температурата утиче на 

процес топљења леда? 

 

2. Гасни притисак зависи од: 

A. силе коју стварају судири  частица 

B. површина на којој делује сила 

C. тачно је и под A и под B 

D. ништа од наведеног 

 

3. Тони треба направити истраживање у 

којем ће испитати неколико врста 

цевчица за сок које су биле израђене од 

различитих материјала (пластика, 

хартија, гума, воштана хартија). 

Требало је открити која врста цевчица 

је најфлексибилнија. Како треба  

поступити Тони? 

A. напити се од сваке од њих 

B.  видети како се цевчице обмотавају 

око чаше 

C. да их повуче са оба краја 

истовремено 

D. да закачи тег на сваку од њих 

 

4. Права монета од 5 денара је тежа од 

пластичне монете од 5 денара са истим 

димензијама. То је зато што материјал 

од ког је израђена права монета је: 

A. цвршћи 

B. магнетнији 

C. гушћи 

D. флексибилнији 

 

5. Највећи број елемената у Табели 

периодичног система образују: 

A. метали 

B. неметали 

C. течности 

D. гасови 

 

6. У којој од наведених група има 

само електричних спроводника? 

A. алуминијум, бакар, стакло 

B. сулфур, железо, бакар 

C. бакар, алуминијум, сулфур 

D. месинг, графит, алуминијум 

 

7. У којој групи има само чврстих 

метала на собној температури? 

A. алуминијум, магнезијум, 

натријум 

B. железо, бром, месинг 

C. угљеник, олово, цинк 

D. магнезијум, жива, бакар 

 

8. Шта од наведеног је смеша? 

A. смог  

B. карпа 

C. млеко 

D. све од наведеног 

 

9. Ваздух је смеша гасова: 

A. водоник, кисеоник и угљен 

диоксид 

B. азот, водоник и угљен диоксид 

C. азот, кисеоник и угљен диоксид 

D. азот, кисеоник и хлор 

 

10. Који елементи су присутни у 

СоСО3?  

A. калцијум, угљеник и кисеоник 

B. бакар, угљеник и кисеоник 

C. кисеоник, калцијум и хлор  

D. угљеник, кобалт и кисеоник 
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11. Која супстанца  је изграђена од 

двоатомских молекула? 

A. CO 

B. He 

C. и CO и He 

D. нити CO нити He 

 

12. Која од следећих тврдњи је тачна за 

атоме једног елемента?  

A. они су једнаки међу собом 

B. они су из исте врсте  

C. они су чврсти 

D. све од наведеног 

 

13. Хемијска формула метана је СН4. Шта 

од следећег је тачно?  

A. Молекула метана садржи пет атома. 

B. Атом метана садржи два елемента. 

C. Метан садржи пет молекула. 

D. Молекула метана садржи пет 

елемента. 

 

14. Када два елемента образују једињење, 

хемијски назив тог једињења може 

завршавати на: 

A. ат 

B. ит 

C. ид 

D. нити једно од наведених 

 

15. Ознаката 2Н2ЅО4 означава да у две 

молекуле сулфурне киселине има: 

A. два атома водоника, једен атом 

сулфура и четири атома кисеоника 

B. четири атома водоника, једен атом 

сулфура и четири атома кисеоника 

C. четири атома водоника, два атома 

сулфура и осам атома кисеоника 

D. четири атома водоника, једен атом 

сулфура и осам атома кисеоника 

 

16. Следећа слика односи се на: 

 
A. натријум 

B. хлор 

C. натријум хлорид 

D. хлороводоник 

17. Горење је: 

A. увек повратна промена 

B. увек неповратна промена 

C. може бити и повратна и 

неповратна промена 

D. не може се класифицирати нити 

као повратна нити као 

неповратна промена 

 

18. Колико променљивих се мењају 

приликом једног истраживања?  

A. 0 

B. 1 

C. 2 

D. зависи од истраживања 

 

19. Боја магнезијума је ____, а  

његовом оксиду је ____. 

A. сребрено бела, сива 

B. сива, сребрено бела 

C. сребрено бела, бела 

D. бела, сребрено бела 

 

20. Продукт који се образује приликом 

сагоревања угљеника на ваздух је: 

A. бели прах 

B. црни прах 

C. прозрачна течност 

D. безбојан гас 

 

21. Метални карбонати реагирају са 

киселинама, приликом чега се 

ослобађа гас. Овај гас се доказује 

са: 

A. запаљеним дрвцетом 

B. зажареним дрвцетом 

C. кречном водом 

D. филтерном хартијом 

 

22. Шта од наведеног има алкална 

својства? 

A. прашак за пециво 

B. ванилин шећер 

C. пепси 

D. узаврела вода 
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23. Које од следећих својства се односи на 

базе? 

i. мења боју лакмуса у плаво  

ii. на додир  је љигава  

iii. има киселкаст укус  

iv. реагира с кречњаком  

A. i и ii 

B. i, ii и iv 

C. iи iv  

D. ii и iii  

 

24. рН алкохолног сирћета је око: 

A. 1 

B. 5 

C. 8 

D. 13 

 

25. При сједињавању магнезијума и 

јода образује се: 

A. магнезијум јодоводоник 

B. магнезијум јодат 

C. магнезијум јодит 

D. магнезијум јодид 

 

 

 
 


