Име и презиме_________________________

број поена_______

ТЕСТ ИЗ ХЕМИЈЕ
1. За дати елемент

79
34

Se одреди:

а) број e- 34
б) број n0 45
в) број p+ 34
г) атомски број је 34 , а масени број је 79
2. Напиши редом поступке који је могуће раздвојити компоненте смеше:
Креда у праху

филтрација

Кухињска со

кристализација

Јод

сублимација

3. Од следећих елемената H, N (Va grupa), Na (Ia grupa), O (VIa grupa), Mg (IIa grupa)
напиши формуле по 2 супстанце са:
а) јонском везом
Na2O , MgO
б) ковалентном неполарном везом
H2 , O2 , N2
в) ковалентном поларном везом
H2O , NH3

4. Колико грама шећера, а колико грама воде је потребно за припремање 250 грама
20% раствора?
20g : 100g = x : 250g
y = 250g – 50g

x = 50g шећера
y = 200g воде

5. Разврстај у колоне следећа једињења и напиши њихове називе:
а) HNO3
б) Mg(OH)2
в) K2SO4
г) N2O5
д) NaOH
ђ) Al2(OH)3
е) CO2
ж) H2CO3

азотна киселина
магнезијум-хидроксид
калијум-сулфат
азот(V)-оксид
натријум-хидроксид
алуминијум-хидроксид
угљеник(IV)-оксид
угљена киселина

оксиди:

N2O5 , CO2

киселине: HNO3 , H2CO3
базе:

Mg(OH)2 , NaOH ,
Al2(OH)3

соли:

K2SO4

6. У следећим реченицама прецртај неодговарајуће речи, тако да искази буду тачни:
а) Пептидна веза настаје између амино и хидрокислне/карбоксилне групе
б) Триацилглицероли су естри масних киселина и алкохола етанола /глицерола
ц) Хидролизом се на простије угњене хидрате могу разложити
моносахариди/полисахариди

7. HCOOH + KOH
У горе започетој једначини хемијске реакције реакциони производи су:
а)
б)
в)
г)

HCOOK + H2
K2CO3 + H2O
HCOOK + H2O
KOH + CO2

8. Заокружи слово испред назива класе органских једињења која имају следећа
својства:
1)
2)
3)
4)

са малим бројем угљеникових атома су уљасте течности
пријатног су мириса
растворљивису у неполарним растварачима
могу се добити у реакцији између карбоксилних киселина и алкохола
Све наведена својства имају:

а) алкохоли
б) естри
в) карбоксилне киселине
г) алдехиди и кетони

