
Ученик: Разред: Датум:

Иницијални тест I група Број бодова /80

Оцена

OСНОВНИ НИВО

1.Бројеве испред датих  појмова разврстај на права места у табели:

1. млевење бибера, 2. сецканје киселог купуса, 3. стављање шећера у газирани сок, 4. карамелисање
шећера, 5. труљење воћа, 6. стварање буђи 7.сечење хлеба, 8.сушење веша.

Физичке промене Хемијске промене

____/ 8

2.На линији поред назива супстанце упиши број 1 ако је елемент, број 2 ако је једињење и број 3 ако је
смеша.

Речна вода____,сумпор-триоксид____,азот____,крв____,чоколада____,

водоник____,пиво____, калцијум-хидроксид____. ____/ 8

3.Заокружи слово испред тачне тврдње:

А) Електрони су негативно наелектрисане честице.

Б)  Ковалентна веза може бити поларна и неполарна.

В) Атом се састоји из језгра и електронског омотача. ____/ 8

4.Нацртај модел атома на основу следећих података:

N(e-)=11, N(n0)=23

____/ 8

5. Израчунај и допуни на основу датих података:

Назив елемента______________________,    Број електрона____,    Број протона____,    Број неутрона____,

Масени број_________________, Атомски број__________________,    Група____,    Периода____.

31
15Р ____/ 8



СРЕДЊИ НИВО

6.Израчунај релативне молекулске масе једињења ако су познате атомске масе елемената

Ar(H)= 1,   Ar(O)=16,   Ar(S)=32,   Ar(Ca)=40,   Ar(P)=31

Mr(H2SO4)=_____________________________________________________________________________________________________________________

Mr(Ca3(PO4)2)=_________________________________________________________________________

____/ 8

7.На основу назива написати формулу и обратно:

Азот(III)-оксид_______________ ,                                           Сумпор(IV)-оксид_______________,

MgCl2________________________________,             Fe2O3_____________________________________________________.

____/ 8

8.a) У 70% раствору алкохола растварач је ________________________.

б) Ако од 3% раствора шећера у води треба да добијемо 6% да ли додајемо воду или шећер?

__________________________________________________________________________________________

____/ 8

ВИШИ НИВО

9. a) Доврши и изједначи једначину хемијске реакције:

К + Cl2→__________________

b) Састави једначину хемијске реакције ако су реактанти калцијум и кисеоник.

_____________________________________________________________

____/ 8

10.Загревањем смеше гвожђа и сумпора настаје једињење гвожђе(II)-сулфид FeS.Заокружи слово испред
смеше из које се после загревања помоћу магнета не може одвојити неизреаговано гвожђе.Прикажи
поступак.

Аr(S)=32, Ar(Fe)=56

A) 16g S i 28g Fe

B) 30g S i 60g Fe

C) 16g S i 40g Fe.

СРЕЋНО,ОСМАЦИ!

____/ 8



Ученик: Разред: Датум:

Иницијални тест II група Број бодова /80

Оцена

OСНОВНИ НИВО

1.Бројеве испред датих  појмова разврстај на права места у табели:

1.рђање гвозденог ексера, 2.топљење гвожђа, 3. кондензовање водене паре, 4.кисељење купуса,
5.сагоревање дрвета, 6.сецкање папира, 7.скидање фарбе разређивачем 8.брисање прашине крпом.

Физичке промене Хемијске промене

____/ 8

2.На линији поред назива супстанце упиши број 1 ако је елемент, број 2 ако је једињење и број 3 ако је
смеша.

Ваздух____, вода за пиће____,калцијум-оксид____, сирће____,

угњен-диоксид____, земља____,сумпор____, кисеоник____.

____/ 8

3.Заокружи слово испред тачне тврдње:

А) Валентни електрони су електрони у последњем енергетском нивоу.

Б) Анјони су позитивно наелектрисани јони.

В) Ковалентна веза настаје између метала и неметала. ____/ 8

4.Нацртај модел атома на основу следећих података:

N(e-)=15, N(n0)=16

____/ 8

5. Израчунај и допуни на онову датих података

Назив елемента______________________,    Број електрона____,    Број протона____,    Број неутрона____,

Масени број_________________,    Атомски број__________________,    Група____,    Периода____.

23
11Na ____/ 8



СРЕДЊИ НИВО

6.Израчунај релативне молекулске масе једињења ако су познате атомске масе елемената

Ar(H)= 1,   Ar(O)=16,   Ar(Ca)=40,   Ar(P)=31,  Ar(Mg)=24

Mr(H2PO4)=_____________________________________________________________________________________________________________________

Mr(Mg3(PO4)2)=________________________________________________________________________

____/ 8

7.На основу назива написати формулу и обратно:

Азот(V)-оксид_______________ ,                                           Сумпор(VI)-оксид_______________,

KCl________________________________, Al2O3_____________________________________________________.

____/ 8

8.a) U 60% раствору алкохола растварач је ________________________.

б) Ако од 13% раствора шећера у води треба да добијемо 6% да ли додајемо воду или шећер?

__________________________________________________________________________________________

____/ 8

ВИШИ НИВО

9. a) Доврши и изједначи једначину хемијске реакције:

Ca + Cl2→__________________

b) Састави једначину хемијске реакције ако су реактанти калијум и кисеоник.

_____________________________________________________________

____/ 8

10. . Колико грама амонијака настаје у реакцији 10 g азота и довољне количине водоника. Напиши реакцију
и прикажи поступак.

Ar (N)=14, Ar (H)=1.

СРЕЋНО,ОСМАЦИ!
____/ 8


