
                                                                Б 

                                ГОДИШЊИ ТЕСТ ИЗ ХЕМИЈЕ, 8. РАЗРЕД     

 

                                                                                                            Име и презиме:________________ 

 

 

Релативне атомске масе потребне за израду теста:Аr (P)=31, Аr(N) =14,  Аr(О) =16, Аr(Н) =1, 

Аr(Nа) =23, Аr(S) =32. 

 

 

1. Прикажите симболима и формулама 

                   -два атома кисеоника__________, 

                   -два молекула кисеоника_________, 

                   -три атома хлора_________, 

                   -десет молекула воде_______, 

                   -један молекул четвороатомног сумпора________, 

                   -два молекула амонијака__________, 

                   -два молекула азотне киселине_________, 

                   -пет молекула угљеник(II)-оксида________, 

                   -један молекул метана_______, 

                   -четири молекула калцијум-хидроксида_______. 

2.Израчунајте релативну молекулску масу следећих молекула:                                                                                                              

            P4,     SO3,      NH3, NaOH. 

11. .Израчунај релативну молекулску масу следећих молекула:                                                                                                              

             CO2 ,  CaCO3 . 

Релативне атомске масе потребне за израду задатка :   

 

 

3. Одредите изостављене коефицијенте у следећим хемијским једначинама( изједначите хемијску 

једначину): 

             Cu    +    O2     CuO 

 

            Fe2O3     +    C  Fe   +  CO2 

 

            CO   +  O2     CO2 

 

            C6H12O6  +  O2   CO2  +  H2O 

 

4.Из датог низа хемијских једињења 

CO,   HNO3,  Na2SO4,  NaOH,  NaCl,H2SO4,  SO2, K2O,  Ca(OH)2,   H2O. 

Одредите: 

Оксиде:_________________________________________________________________, 

Киселине_______________________________________________________________, 

Базе:____________________________________________________________________, 

Соли:____________________________________________________________________. 

 

5. Именујте једињења из предходног задатка: 

 

 

 

6.Допуните једначине реакција: 

      H2    +     _______     H2O 

      H2      +  ________  HCl 

   N2O5  +   _____         HNO3 

      Na   +   ______  NaOH    + H2 

      Zn     +    ____      ZnCl2    + H2 



 

7. Соли азотне киселине зову се ________.Хемијском једначином представи настајање азотне 

киселине из азот (V)-оксида и воде.Колико се грама азотне киселине добија ако реагује 10,8грама 

овог оксида и довољна количина воде? 

 

 

 

 

  

8. Ако је на сапуну уписана вредност рН=5,6 ; то онда тначи да је он: 

а)базан 

б)кисео 

в)неутралан  

(заокружи слово испред тачног одговора) 

 

 

 

 

9.Угљоводоници су класа органских једињења која садрже само два елемента, а то су __________ 

и______________. 

 

10.Напишите рационалне структурне формуле следећих једињења: 

    метан____________ 

    2-бутин______________, 

    2-пропанол_________________, 

    ацетон____________________, 

    етанска киселина_______________, 

    метил-етаноат__________. 

 

11. Хемијском једначином прикажите реакцију добијања етанола из шећера. 

 

 

 

12. Хемијским једначинама представите реакције дисоцијације следећих једињења: азотне 

киселине, натријум-хидроксида, метанске киселине. 

 

 

 

13. Шта настаје у реакцији метанске киселине и натријум-хидроксида?  Како се зове ова врста 

хемијске реакције? 

  

 

 

14.Колико се молова налази у 18 грама глукозе? 

    

 

15 Поред супстанци из колоне А упишите одговарајуће бројеве појмова из колоне Б 

  

                     А                                            Б 

                     Натријум ______                   1.електрични вод, 

                      Етанол_______                      2.сирће,   

                      Етанска киселина______      3.вино, 

  Бакар______                           4.петролеум. 


