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1.Заокружи тачну тврдњу:

а) Сипањем шећера у газирани сок  настаје хемијска промена.

б) Варење хране је  физичка промена.

ц) Уклањање фарбе са ограде разређивачем је физичка промена.

д) Кисељење купуса је хемијска промена.

____/ 8

2. Дати су подаци о атомима елемената:

Е1 - 6 протона и 6 неутрона;                     Е2 - 2. периода ПСЕ, 7 валентних електрона;

Е3 - II група и 3. периода ПСЕ; Е4 - 14 неутрона, масени број 28;

Е5 - племенити гас, 2. периода ПСЕ.

Датим ознакама представи парове атома елемената тако да:

-имају једнак број валентних електрона E1 E4

-међусобно граде јонску везу E2 E3

____/ 8

3. Свакој смеши у колони са леве стране придружи по један поступак  за раздвајање састојака са десне стране тако што ћеш
у празне кучице уписати редни број одговарајућег поступка:

Бакар-гвожђе • 2 • 1. дестилација

Песак-вода • 3 • 2. магнет

Вино • 1 • 3. цеђење

Вода за пиће • 1

____/ 8

4. Поред дате смеше ако је хомогена упиши број 1, а ако је хетерогена упиши број 2.

Дестилована вода-бензин__2_, вода за пиће-уље за јело_2__, бистри сок од јабуке_1__,

земља_2__, бетон__2_,  смог_2__, алкохол-дестилована вода__1_, со и вегета__2_.

____/ 8



5. Заокружите    ДА  или   НЕ.

а) Неке физичке особине супстанци се могу видети  голим оком.               ДА     НЕ

б) Све хемијске особине супстанци се могу видети голим оком.                 ДА     НЕ

в) Смеше две супстанце имају увек једнаке особине.                                    ДА     НЕ

г) Сви познати елементи су чврсти на 00С.                                                     ДА     НЕ
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6. Заокружи слово испред низа kоји  садржи хемијске симболе честица са истим бројем електрона?

а) 12Mg,20Ca,38Sr      б) 3Li+1,11Na+1,19K+1 в) 19K+1,17Cl-1,16S-2 г) 26Fe+2,27Co+2,28Ni+2

____/ 8

____/ 8

8. Молекулска формула једињења које  настаје спајањем:

Li + и F- јона је__ Li + F- ,

Na + и O2- јона је__ Na +
2 O2-,

Al3+ и O2- јона је__ Al3+
2 O2-

3 ,

Ca2+ и Cl- јона је___ Ca2+ Cl-
2 .

____/ 8

9. Препоручена дневна доза једног лека који се користи за третман астме код одраслих људи, износи 6mg/kg телесне
масе. Колика је потребна дневна доза лека (у килограмима), за особу тешку 100 фунти?

(1 фунта= 453,6 грама)

100funti = 45360g = 45,36kg

6mg /kg *45,36 kg = 272,16mg = 0,00027216 kg

____/ 8

10. Искази који се налазе испод датих елемената описују „тајанствени елемент“. Сваком од четири исказа елиминишите један
који НИЈЕ ТАЈАНСТВЕНИ ЕЛЕМЕНТ. Сваки елемент може бити елиминисан само једном. Бројеве елиминисаних елемената
упишите на линији поред исказа. Решење је елемент који остане неелиминисан.

1.водоник      2.хелијум     3.кисеоник     4.сумпор      5.натријум

а) Не подржавам горење.                    ______3________ б) Нисам племенит.                             _____2_________

в) Сви моји атоми имају неутроне.   ________1_______г) Бурно реагујем са водом.                _____4_________
Тајанствени елемент:_________5__________
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