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ЗА КОМИСИЈАТА 

Поени од I дел:_____ од II дел:_____  Вкупно: ________    

Прегледал: _________________ 

Прв дел 
Одговарај со заокружување на буквата пред еден од понудените одговори. Пишување со 

молив, заокружување на два или повеќе одговори или прецртување на одговорот ќе се 

бодува со 0 поени. Секој точен одговор носи 2 поени.  
 

1. Антоан Лавоазје:  

A. е познат алхемичар. 

B. ја вовел теоријата за атомот. 

C. е татко на модерната хемија. 

D. прв изолирал пеницилин. 

E. прв синтетизирал пластичен 

материјал .  

 

2. Споредувањето на големината на едно 

својство со големината на истото свој-

ство кое е земено како стандард се вика:  

A. набљудување. 

B. експериментирање. 

C. истражување. 

D. мерење. 

E. поставување хипотеза.  

 

3. Волумен може да се измери со: 

A. мензура. 

B. епрувета. 

C. колба со сферно дно.  

D. саатно стакло. 

E. аванче со толчник.  

 

4. Во кој од понудените одговори е 

понудена хомогена смеса?  

A. легура. 

B. руда. 

C. карпа. 

D. Во ниту еден од наведените. 

E. Во сите наведени. 

 

5. Во една лабораториска чаша има 

растворено готварска сол, а на дното на 

чашата има и кристали од солта. 

Растворот над солта е: 

A. незаситен.  

B. заситен.  

C. презаситен. 

D. разреден.  

E. физиолошки.  

 

6. Солта од дното на чашата од претходното 

прашање може да се раздвои со:  

A. сублимација.  

B. филтрација. 

C. дестилација.  

D. мрзнење.  

E. хемиска реакција. 

7. Хемиската формула на солта на манган 

со сулфуроводородна киселина во која 

манганот е четиривалентен е:  

A. MnSO4 

B. MnS 

C. MnS2 

D. Mn2S4 

E. MgS2 

 

8. Непознат елемент Y од трета периода 

со елементот X27

13 гради соединение 

Х2Y3. Колку валентни електрони има 

во атомот на елементот Y? 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

E. 6 

 

9. Израмни ја следната равенка и 

заокружи колку вкупно атоми на 

кислород има во реактантите и во 

продуктите на израмнетата равенка.  

K2CO3 + H3PO4 = KH2PO4 + CO2 + H2O 

A. 7. 

B. 14. 

C. 11.  

D. 22.  

E. 33. 

 

10. Местото на еден хемиски елемент во 

периодниот систем на елементите е 

определено од: 

A. бројот на протони во атомското 

јадро. 

B. бројот на неутрони во 

атомското јадро. 

C. бројот на електрони во 

атомското јадро. 

D. неговиот масен број. 

E. неговите физички својства. 

 

11. Два атоми на флуор се сврзани во 

молекула F2 со:  

A. јонска врска. 

B. поларна ковалентна врска. 

C. неполарна ковалентна врска. 

D. двојна ковалентна врска. 

E. 8 заеднички електрони. 
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12. Атомот на сулфур се сврзува со 

ковалентна врска со:  

A. атом на цезиум. 

B. атом на кислород. 

C. атом на калциум. 

D. атом на хром. 

E. атом на бакар. 

 

13. При пропуштање на диазот триоксид во 

вода се образува: 

A. азотна киселина. 

B. азотеста киселина. 

C. амонијак. 

D. амониум хидроксид. 

E. диазот пентаоксид. 

 

14. Формулата на хром(III) сулфит е: 

A. CrS3.  

B. Cr2S3. 

C. CrSO4. 

D. Cr2(SO4)3. 

E. Cr2(SO3)3. 

 

15. Хидроген соли може да образува: 

A. јодоводородна киселина. 

B. сулфуроводородна киселина.  

C. азотна киселина. 

D. азотеста киселина.  

E. сите наведени киселини. 

 
 

Втор дел 
Одговарај во согласност со поставените барања во прашањето. Пишување со молив 

или прецртување на одговорот ќе се бодува со 0 поени.  

 
 

1. На линиите означи дали наведениот процес претставува хемиска или физичка промена 

(запиши „Х“ за хемиска и „Ф“ за физичка промена).       

5 поени 

 

ковање железо пукање петарда 
брусење 

дијамант 

испарување  

парфем 
фотосинтеза 

 

А. ____________ 

 

B. ____________ 

 

C. ____________ 

 

D. ____________ 

 

E. ____________ 

 

2. Дополни: 

A. Во молекулата на амонијак секој атом на водород е сврзан со атомот  на азот со 

_______________________________________ хемиска врска.  

B. Напиши луисовска формула на амонијак. 
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C. Напиши равенка за тоа што се случува при растворање на амонијак во вода! 

  

____________________________________________________________ 

D. Во добиениот раствор под С присутни се јоните: _____________________________ 

E. Ако на растворот под С се додаде раствор од сулфурна киселина, тогаш настанува реакција 

која се нарекува ______________________________  

F. Оваа реакција се прикажува со следната равенка: 

 

____________________________________________________________ 

G. Продуктите на оваа реакција се (напиши ги нивните називи):  

______________________________________________________________ 

H. Што се случува со едниот од продуктите во воден раствор? ___________________________ 

I. Напиши ја равенката на овој процес!   

 

____________________________________________________________________________ 

9 поени 

 

3. Пет атоми од различните изотопи на елементот водород содржат вкупно 15 елементарни 

честички (по пет од секој вид). Напиши ги, преку ознаки за изотопите, сите комбинации на 

изотопите на елементот водород кои ги задоволуваат наведените услови.    

   

3 поени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Имаш на располагање еден атом кислород, два атома јаглерод, три атоми азот, десет атоми 

водород и три атоми хлор. Напиши ги хемиските формули на седум различни ковалентни 

супстанци така што да ги искористиш сите атоми и тоа само по еднаш. 

3 поени 

 

 

 

 


