
Примери задатака за проверу остварености стандарда који ће се проверавати 

комбинованим тестом на завршном испиту ове школске године 

Х.Е.1.1.2. Ученик зна о практичној примени елемената, једињења и смеша из сопственог 

окружења, на основу њихових својстава 

1. Угљен-диоксид се користи у апаратима за гашење пожара зато што: 

а) има мању густину од ваздуха                                                                                                       

б) не потпомаже горење                                                                                                              

в) безбојан је                                                                                                                                

г) раствара се у води 

2. Једињење Х је гасовита супстанца, без боје, укуса и мириса.У води се не раствара.    

Хемијски је инертан захваљујући јакој трострукој вези којом су везани атоми у молекулу 

ове супстанце. Састојак је ваздуха. Користи се за конзервирање намирница. 

Која је то супстанца?               Одговор:  ____________ 

3. Поред сваког исказа напиши број којим је означен назив супстанце: 

 а)  За прављење физиолошког раствора користи се _____             

 б)  Користи се за прављење посуда и казана јер је мек и растегљив метал ____                     

 в) Због велике тврдоће користи се за прављење делова машина, мостова и грађевинских                                                                            

конструкција    _____                                                    

 г) Најтврђа је природна супстанца и користи се за израду накита, сечење стакла и 

брушење драгог камења    _____             

 д) када се помеша са глином може да оставља траг на хартији и зато се користи за 

прављење срца оловке ________                                                      

ђ) у чврстом стању је познат под називом „суви лед“,користи се као вештачка магла на 

представама, концертима, забавама и сл. 

     

1) челик    2) графит     3) дијамант     4) бакар    5) угљен-диоксид    6) натријум-хлорид  

 

4. Супстанца која се користи за израду накита због своје трајности и слабе реактивности   

назива се:  

     а) алуминијум    б)  злато    в) магнезијум 

5. Гас који се добија спаљивањем сумпора а користи се за дезинфекцију буради за 

вино,стерилизацију сувог воћа, избељивање дрвета и тканине назива се: 

а)  угљеник(IV)-оксид    б) азот(IV)-оксид          в) сумпор(IV)-оксид            



Х.Е.1.1.3.  ученик зна на основу којих својстава супстанце могу да се разликују, којим 

врстама промена супстанце подлежу, као и  да се при променама укупна маса супстанци не 

мења 

6. За сваки исказ одреди да ли представља физичко или хемијско својство и упишуи знак + 

у табелу код пдговарајућег својства 

Исказ Физичко својство Хемијско својство 

Кисеоник је гас, без боје, 
мириса и укуса 

  

Бакарни кров временом 
потамни  

  

Гвожђе је магнетично   

Магнезијум гори бљештавим 
пламеном 

  

Амонијак се добро раствара у 

води 

  

Сирћетна киселина има 
оштар мирис 

 

  

  

7. Подвуци све физичке промене супстанци: 

Ситњење шећера,  дисање, опадање лишћа, растварање шећера у води, топљење леда, 

испаравање ацетона, сечење колача, сушење веша, прављење карамел-шећера за чај, 

рђање гвожђа, промена боје лишћа у јесен, топљење чоколаде, кување јаја, труљење 

Х.Е.1.1.4. Ученик зна да су чисте супстанце изграђене од атома, молекула и јона, и те 

честице међусобно разликује по наелектрисању и сложености грађе 

8.  На линије поред слике упиши број којим су означене елементарне честице у саставу 

атома:                  

                                                          1- електрон      2- протон       3-неутрон 

 

9.  Заокружи слово испред тачног исказа. 

Атом је:  

а) најмања позитивно наелектрисана честица која изграђује чисте супстанце                             

б) највећа електронеутрална честица која изграђује чисте супстанце                                                

в) најмања електронеутрална честица која изграђује чисте супстанце                                           

г) најмања негативно наелектрисана честица која изграђује чисте супстанце 



10. Заокружи слово испред тачног исказа. 

Валентни електрони су:  

а) они електрони који су најближи језгру                                                                             

б) они који чине дублет или октет                                                                                                    

в) они који чине заједнички електронски пар                                                                                        

г) они који су у последњем енергетском нивоу  

11. Разврстај ознаке честица у одговарајућа места у табели: 

N2       Cl           SO3
2-           Na+             H2SO4        NH3       Mg      Ca2+        S2-        H2

 

Aтом Молекул елемента  Молекул једињења        Јон 

 

 

   

 

  12. На линији испред исказа упиши слово којим је означен појам тако да исказ буде 

тачан. 

а) Атоми   _________ су основне честице које изграђују супстанце 

б) Електрони  _________ су позитивно или негативно наелектрисане честице 

в) Молекули            _________  су честице изграђене од атома  

г) Јони  

13. Симболе елемената разврстај у табелу:  

C        Mg      Hg        O     He      N       Na         Fe      S       Cu       Ne       H     Ar     P     Al 

Метали Неметали Племенити гасови 

 
 

  

 

14. Повежи делове тако да добијеш тачне исказе:  

Ознака  Са2+ означава                 негативно наелектрисан јон калцијума  

Ознака  Са  означава                   позитивно наелектрисан јон калцијума 

                                  атом калцијума 

15. Заокружи слово испред тачног исказа. 

У молекулу кисеоника веза је:  

А) јонска                                                                                                                                     

Б) једнострука, поларна ковалентна                                                                                                 

в) трострука, неполарна ковалентна                                                                                             

г) двострука, неполарна  ковалентна 



Решења: 

1. б)    

2. Азот      

3.  а) 6     б) 4      в) 1      г) 3      д) 2      ђ) 5 

4. б)      

5. В) 

6.  

Исказ Физичко својство Хемијско својство 

Кисеоник је гас, без боје, 

мириса и укуса 

                  +  

Бакарни кров временом 

потамни  

                + 

Гвожђе је магнетично                   +  

Магнезијум гори бљештавим 
пламеном 

                 + 

Амонијак се добро раствара у 
води 

                   +  

Сирћетна киселина има оштар 
мирис и кисео укус 

 

                   +  

 

7. Ситњење шећера,  дисање, опадање лишћа, растварање шећера у води, топљење 

леда, испаравање ацетона, сечење колача, сушење веша, прављење карамел-

шећера за чај, рђање гвожђа, промена боје лишћа у јесен, топљење чоколаде, 

кување јаја, труљење 

8.                    2 (3) 

                                     

         3(2) 

 

                                       1 

9. в)       

10. Г) 

 

11.                   

 

12. _____а)____ су основне честице које изграђују супстанце                                     

_____г)____  су позитивно или негативно наелектрисане честице            

_____в)____  су честице изграђене од атома  

Aтом Молекул елемента  Молекул једињења        Јон 

Cl       Mg 

 

N2       H2 H2SO4         NH3     Ca2+       Na+                           

SO3
2-    S2-         



13.                                                                  

 

 

14. Ознака  Са2+ означава                 негативно наелектрисан јон калцијума  

      Ознака  Са  означава                  позитивно наелектрисан јон калцијума 

                                        атом калцијума 

15.  г) 

 

Метали Неметали Племенити гасови 

Mg    Hg      Na    Fe    Cu     Al 
 

C     O      N      S     H      P He     Ne       Ar 


