
                                                                А 

                                ГОДИШЊИ ТЕСТ ИЗ ХЕМИЈЕ, 8. РАЗРЕД     

 

                                                                                                            Име и презиме:________________ 

1. Дате су ознаке неких хемијских елемената   H,   Fe,  O,    C,  Hg,    Al,  P,   Na,  Mg,  I. Разврстај ове 

елементе на метале и неметале и напиши њихове називе. 

МЕТАЛИ:____________________________________ 

НЕМЕТАЛИ:__________________________________ 

 

2.Дате  честице разврстај на елементе, једињења, јоне: C,   О2,   N2О,   Na+,    H3РO4,     F2,     O2-,   SO2 ,   Fe3+,    

CH4  

EЛЕМЕНТИ:_________________________________ 

ЈЕДИЊЕЊА:____________________________________ 

ЈОНИ:___________________________________ 

 

3. Стајањем на ваздуху мокар веш се осуши. Ова појава је: 

а) хемијска промена 

б) физичка промена 

в) физичко својство 

г) хемијско својство 

 

4. Неутрони су___________ честице и налазе се у ____________атома. Ознака за неутроне је_________ и збир 

протона и неутрона одређен је _________бројем.  

5. Азот( N2) се користи за конзервирање хране зато што: 

а) Није растворљив у води 

б) Није запаљив 

в) Не подржава горење 

г) Није реактиван 

6.  Прикажи симболима и формулама  

-два атома водоника____________, 

 -два молекула водоника_________, 

 -десет молекула воде_______, 

-пет молекула угљеник(IV)-оксида________, 

-један молекул натријум-хлорида_______, 

 

7. Из датог низа хемијских једињења 

CO2,   HCl,  NaCl,  NaOH,  NaNO3,  H2SO4,  SO3,  Na2O,  Ca(OH)2,   H2O. 

Одредите: 

Оксиде:_________________________________________________________________, 

Киселине_______________________________________________________________, 

Базе:____________________________________________________________________, 

Соли:____________________________________________________________________. 

8. Реакција између киселине у базе, у којој настају со и вода, назива се: 

а) Супституција 

б) Неутрализација 

в) Адиција 

г) Естерификација 

9. Соли сумпорне киселине зову се__________. Соли етанске (сирћетне) киселине зову се________________. 

Хемијским једначинама представи реакције електролитичке дисоцијације ових киселина. 

 

10. Допуните једначине реакција: 

      H2    +     _______     H2O 

      H2      +  ________  HCl 

   N2O5  +   _____         HNO3 

      Na   +   ______  NaOH    + H2 

      Zn     +    ____      ZnCl2    + H2 



 

11. Колико грама шећера и колико грама воде је потребно за припреманје 300 грама 15% раствора ове 

супстанце? 

 

 

 

 

12. Израчунај релативну молекулску масу следећих молекула:                                                                                                              

             CO2 ,  CaCO3 . 

Релативне атомске масе потребне за израду задатка :  Аr(C) =12,  Аr(О) =16, Аr(Cа) =40 

 

13. Ако је на сапуну уписана вредност рН=7,6 ; то онда тначи да је он: 

а)базан 

б)кисео 

в)неутралан  

(заокружи слово испред тачног одговора) 

 

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

и______________.  

Напишите рационалне структурне формуле следећих једињења: 

    метан____________ 

    2-бутин______________, 

    2-пропанол_________________, 

    ацетон____________________, 

    етанска киселина_______________, 

    метил-етаноат__________. 

15. Хемијском једначином прикажи реакцију добијања етанола из шећера глукозе. Израчунај колико је 

грама глукозе потребно за добијање 46 грама етанола. 

 

 

 

16. На линији поред наведеног једињења упиши словао испред намирнице у чији састав улази одговарајуће 

једињење. 

Целулоза_______                            а) жути шећер 

Скроб_______                                 б)  памука 

фруктоза________                           в) крушка 

Протеини________                         г) брашно 

Сахароза__________                       д) месо     

17. Повежи  тривилалне називе једињења и њихове хемијске формуле. 

Кухињска со                                                 CaSO4x2H2O 

Жива сода                                                     CaO 

Плави камен                                                 NaCl      

Негашени креч                                            CuSO4x5H2O 

Гипс                                                              NaОН  

 

18. За кречење зидова и као дезинфекционо средство се користи________________, а његова хемијска  

хемијска формула је_____________ 

 

19. Сахароза је сложени шећер и његовом хидролизом добија се_______________и _________________. 

 

20. Дате су формуле неких органских једињења. На линији испод хемијске формуле напиши одговарајуци 

назив. 

 

 

 

                                                                    



                                                               Б 

                                ГОДИШЊИ ТЕСТ ИЗ ХЕМИЈЕ, 8. РАЗРЕД     

 

                                                                                                            Име и презиме:________________ 

 

1. Дате су ознаке неких хемијских елемената   N,   Zn,  O,    H,  Cu,    Fe,  S,   K,  Ca,  Cl. Разврстај ове 

елементе на метале и неметале и напиши њихове називе. 

МЕТАЛИ:____________________________________ 

НЕМЕТАЛИ:__________________________________ 

2.Дате  честице разврстај на елементе, једињења, јоне:  K, Cl,   N2,  NaCl,  H2SO4, Fe,  O2,  Cl-,  SO4
2- ,  Al3+   

C2H5OH     

EЛЕМЕНТИ:_________________________________ 

ЈЕДИЊЕЊА:____________________________________ 

ЈОНИ:___________________________________ 

3. Стајањем на ваздуху сребрни прстен потамни. Промена боје прстена је: 

а) хемијска промена 

б) физичка промена 

в) физичко својство 

г) хемијско својство 

4. Протони су___________ честице и налазе се у ____________атома. Ознака за протоне је_________ и збир 

ових честица одређен је _________бројем. 

5. Водоник се сматра еколошким горивом зато што: 

а) има малу густину 

б) није растворљив у води 

в)сагоревањем даје воду 

г)нема мирис 

6.  Прикажи симболима и формулама  

два атома кисеоника__________, 

 -два молекула кисеоника_________, 

-два молекула амонијака__________, 

 -пет молекула угљеник(II)-оксида________, 

 -један молекул метана_______, 

7. Из датог низа хемијских једињења 

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

Одредите: 

Оксиде:_________________________________________________________________, 

Киселине_______________________________________________________________, 

Базе:____________________________________________________________________, 

Соли:____________________________________________________________________. 

8. Реакција између било које супстанце и кисеоника базе, у којој настаје једињење кисеоника и те 

супстанце- оксид назива се: 

а) Оксидација 

б) Неутрализација 

в) Адиција 

г) Естерификација 

 

9. Соли азотне киселине зову се__________. Соли метанске (мравље) киселине зову се________________. 

Хемијским једначинама представи реакције електролитичке дисоцијације ових киселина. 

 

10. Допуните једначине реакција: 

      H2    +     _______     H2O 

      ____+     Cl2              HCl 

      SO3   +   _____         H2SO4 

      _____   +   H2O        NaOH    + H2 

      Zn     +    HCl           ZnCl2    +___ 



11. Колико грама натријум-хлорида и колико грама воде је потребно за припреманје 500 грама 15% 

раствора ове соли? 

 

12. Израчунај релативну молекулску масу следећих молекула:                                                                                                              

               NH3, NaOH  

Релативне атомске масе потребне за израду задатка :  Аr(N) =14,  Аr(О) =16, Аr(Н) =1, Аr(Nа) =23 

13. 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 

 

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

и______________. 

Напишите рационалне структурне формуле следећих једињења: 

    етан___________, 

    2-бутен_______________, 

    1-пропанол_________________, 

    ацетон____________________, 

    метанска киселина_______________, 

    етил-метаноат__________. 

15. Хемијском једначином прикажи реакцију сагоревања етанола. Израчунај колико је грама етанола 

потребно да сагори за добијање 44 грама угљен-диоксида. 

 

 

 

 

 

16. На линији поред наведеног једињења упиши словао испред намирнице у чији састав улази одговарајуће 

једињење. 

Лактоза_______                            а) жути шећер 

Скроб_______                                 б)  млеко 

Глукоза________                             в)грожђе 

Протеини________                         г) кромпир 

Сахароза__________                       д) месо     

 

17. Повежи  тривилалне називе једињења и њихове хемијске формуле. 

Кухињска со                                                 CaSO4x2H2O 

Сона киселина                                             Ca(OH)2 

Плави камен                                                 NaCl      

Гашени креч                                                 CuSO4x5H2O 

Гипс                                                                HC l  

 

 

18. Као јако дезинфекционо средствои за отчепљење канализационих цеви се користи______________, а  

хемијска формула овог једињења је___________________.  

19. Инвертни шећер је смеша _________________________ и ________________________ 

 

20. Дате су формуле неких органских једињења. На линији испод хемијске формуле напиши одговарајуци 

назив. 

 

 

 

 


