
Тест из хемије 

Уторак, 26. мај 2020. 

10h-18h 

Хемијске реакције и израчунавања 

 

1. Како гласи закон о одржању масе и ко га је поставио? 

2. Изједначи следеће хемијске једначине: 

а) P2O5  + H2O →  H3PO4 

б) CO + O2 → CO2 

в) NaOH + N2O5 → NaNO3 + H2O 

3. Одреди односе маса елемената у следећим једињењима (ОБАВЕЗНО КОРИСТИ ПЕРИОДНИ 

СИСТЕМ ЕЛЕМЕНАТА): 

а) CaSO4 

б) MgO 

в) N2O5 

4. У реакцији азота и кисеоника добија се једињење  тровалентног азота и кисеоника. Састави и 

изједначи једначину ове хемијске реакције и одреди реактанте и реакционе производе. 

5. Израчунај моларне масе следећих једињења (ОБАВЕЗНО КОРИСТИ ПЕРИОДНИ СИСТЕМ 

ЕЛЕМЕНАТА): 

а) Mg3(PO4)2 

б) K2SO4 

в) Ca(OH)2 

6. Израчунај масу: 

а) 1,5 mol кухињске соли 

б) 5 mol метана 

в) 2 mol једињења четворовалентног угљеника и кисеоника 

7. Састави и изједначи једначину  реакције гвожђа и кисеоника при чему настаје једињење 

тровалентног гвожђа и кисеоника. Израчунај количину  кисеоника потребну за реакцију са 28 

грама гвожђа, према датој једначини. Ar(O) =16 ; Ar(Fe) =56 

 



Напомена: Тест радити хемијском оловком, ПЕДАНТНО И УРЕДНО, у свесци 

или на папиру. Не треба преписивати текст задатака, већ само редни број 

задатка и одговоре. Користите дигитрон и периодни систем елемената. 

Трудите се да радите самостално и без преписивања, јер је овај део 

градива јако важан за градиво осмог разреда и поново ћете се сретати са 

истим појмовима и следеће године. Битно је да савладате ово! Тест радите 

до 18 часова и шаљете ми најкасније до тада на мејл. Када прегледам 

тестове, оценићу их  формативно и формираћу још једну оцену на основу  

урађеног теста и свих досадашњих активности и домаћих задатака. Након 

тога ћете бити упознати са предложеним закључним оценама, па ће 

ученици који су незадовољни моћи да одговарају и поправе оцене, у 

договору са разредним старешинама и са мном. Гледаћу ваш рад током 

целе године и рачунаћу све оцене. 

Желим вам срећан рад и трудите се да будете поштени и искрени према 

себи! 

Наставница Миљана Дубовац 

 

 

 


