
                                                     ТЕСТ ИЗ ХЕМИЈЕ, VIIIразред -A  

            -неорганска једињења, соли,електролитишка дисоцијација -  Име и презиме:____________________ 

 

1. Именуј следеће соли: 

      Na2SO4, _______________________ NaCl, ___________________ 

       KNO3 ______________________    Fe(NO)3 _______________________________   

       Ca3(PO4)2 _____________________________                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                 (5)   

2. Напиши имена следећих соли: 

калијум-хлорид______________________                   алуминијум-сулфат___________________                      

фвожђе(III) -хлорид___________________                      бакар(II)-сулфат_______________________ 

калцијум-карбонат________________ 

                                                                                                                                                                                  (5) 

3. На линију поред назива соли упиши број под којим је наведен њен уобичајени назив. 

Натријум- хидроген карбонат____                                               1. Гипс 

Натријум-хлорид____                                                                     2. Плави камен 

Бакар(II)-сулфат пентахидтрат____                                             3. Сода бикарбона 

Калцијум-сулфат дихидрат____                                                   4. Кухињска со 

Калцијум- карбонат____                                                                5. Горка со 

                                                                                                            6. мермер, кречњак                                   (5) 

4. Наведи примену плавог камена. 

                                                                                                                                                                                  (2) 

 

 

5.  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 

                                                                                                                                                                                  (2)       

6.  Израчунај  Mr зa  гвожђе (II)- нитрат Ar(Fe)=56, Ar(O)=16, Ar(N)=14 

 

 

                                                                                                                                                                                    (2) 

 

7.   Одреди да ли је рН вредност <,=,> од 7 у зависности од концентравије Н+  или ОН- јона. 

а)  [Н+]   =    [ОН-]  

 

б)  [Н+]    <   [ОН-]  

 

в)  [Н+]    >   [ОН-]                                                                                                                                                         (3) 

 

8. Заокружи тачан одгпвор. Једначина реакције неутрализације је: 

    а)  Fe  +  H2SO4   →  Fe SO4     +   H2 

    б)  FeCl3  + 3 NaOH  →  Fe(OH)3    +   3NaCl  

    в)  2NaOH  +    H2SO4   →  Na2SO4  +  2H2O                                                                                                    ( 2) 

                                                                                                                                                                         

9.  У дати текст упишите појмове који недостају. 

Електролитичка дисоцијација је процес разлагања _______________________ и  ___________ 

______________ молекула  на ____________  под утицајем  поларних молекула_____________. 

                                                                                                                                                                                       (3) 

 

 

10. Хемијским једначинама представи дисоцијацију следећих неорганских једињења: 

Хлороводоничне киселине, сумпорне киселине, калијум-хидроксида, алуминијум-хидроксида ,  

калијум-хлорида, алуминијум.сулфата                                                                                                              (6)   



-  Органска хемија- 

 

1. Шта су угљоводоници?  

 

_________________________________________________________________________________________     (2) 
 

2.  Наведи примере( нацртај структуре)  за следеће угљоводонике 

 

а) Ациклични засићени са три угљеникова атома 

 

б)  циклични засићени са пет угљеникових атома 

 

в) Ациклични незасићени са једном двоструком везом у низу и чест угљеникових атома.                     (6) 

 

 

3. Општа формула и дефиниција алкана                                                                                                           (3) 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

4. Наведи молекулску, структурну и рационалну структурну формулу прва четири алкана.             (4) 

 

 

 

 

 

 

5. Наведи карактеристике хомолигог низа.                                                                                                   (2) 

 

___________________________________________________________________________________________ 
 

6. Структурним формулама представи изомере бутана.                                                                           (2) 

 

 

 

 

7. Именуј следеће алкане                                                                                                                                (4) 

 

 

 

 

 

8. На основу имена напиши структурне па рационалне структурне формуле алкана.                    (4) 

 

а) 2-метил пентан 

 

б) 2,4 диметилхексан 

 

в) 3,3 диметилпентан 

 

г) 2,3,4-триметилоктан  

 

 

 

 

 

 



 

                                                  ТЕСТ ИЗ ХЕМИЈЕ, VIIIразред -Б  

         - неорганска једињења, соли,електролитишка дисоцијација -   Име и презиме:___________________ 

 

1. Именуј следеће соли: 

Mg3(PO4)2,  

 КCl _______________________                                    K2SO4____________________________                             (5)   

 Fe(NO)2_______________________________                                           Mg3(PO4)2 ______________________________  

Na2CO3___________________________________ 

2. Напиши имена следећих соли: 

натријум-хлорид______________________                  гвожђе(II )-сулфат___________________                      

фвожђе(III) -нитрат___________________                      бакар(II)-хлорид_______________________ 

магнезијум-карбонат________________ 

                                                                                                                                                                                  (5) 

3. На линију поред назива соли упиши број под којим је наведен њен уобичајени назив. 

Натријум- хидроген карбонат____                                               1. Гипс 

Натријум-хлорид____                                                                     2. Плави камен 

Бакар(II)-сулфат пентахидтрат____                                             3. Сода бикарбона 

Калцијум-сулфат дихидрат____                                                   4. Кухињска со 

Калцијум- карбонат____                                                                5. Горка со 

                                                                                                             6. мермер, кречњак                   (5) 
   

4. Наведи примену соде бикарбоне. 

                                                                                                                                                                                  (2) 

                                                                                                            

5.  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 

Израчунај  Mr зa КOH  Ar(К)=39, Ar(O)=16, Ar(H)=1                                                                      

                                                                                                                                                                       (2)     

6.  Израчунај  Mr зa  бакар (II )- хлорид Ar(Cu)=54, Ar(Cl)=35,5 

                                                                                                                                                                         (2) 

           

7.  Одреди да ли је рН вредност <,=,> од 7 у зависности од концентравије Н+  или ОН- јона. 

а)  [Н+]    <   [ОН-]  

 

б)  [Н+]    >   [ОН-]  

 

в)  [Н+]    =   [ОН-]  

                                                                                                                                                                        (3) 

8. Заокружи тачан одгпвор. Једначина реакције неутрализације је: 

    а)  Zn  +  H2SO4   →  Zn SO4     +   H2 

    б)  CuCl2  +  2NaOH  →  Cu(OH)2    +   2NaCl  

    в)  NaOH  +    HCl   →  NaCl       +  H2O                                                                                                ( 2)                                                                                                                                                                

9. У дати текст упишите појмове који недостају. 

Творац теорије дисоцијације је шведтски научник __________________.                                           

Супстанце чији раствори имају ову особину зову се ________________  и одликују се тиме да 

проводе___________ .                                                                                                                                (3)                                                                                                                       

 

10. Хемијским једначинама представи дисоцијацију следећих неорганских једињења: 

азотне киселине, сумпорне киселине, натријум-хидроксида, гвожђе (III)-хидроксида ,  

натријум-хлорида, калцијум-фосфата                                                                                                              (6)   

 

 



 

 

 

 


