РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
СРПСКО ХЕМИЈСКО ДРУШТВО
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ
(10. март 2013. године)
ТЕСТ ЗНАЊА ЗА VII РАЗРЕД
Шифра ученика

Пажљиво прочитај упутство и текст сваког питања. Тест се попуњава
хемијском оловком плаве или црне боје. Обавезно упиши комплетан поступак
и решења рачунских задатака на за то предвиђена места у тесту.
Време израде теста је 120 минута. Желимо ти успех у раду!
-------------------------- ---------------------Попуњава Комисија:
I

Број освојених бодова: _____ x 2 = ______

(oд укупно 22)

II

Број освојених бодова: _____ x 3 = ______

(oд укупно 42)

III

Број освојених бодова: _____ x 3 = ______

(oд укупно 24)

IV

Број освојених бодова: _____ x 3 = ______

(oд укупно 12)

Укупан број освојених бодова: _______

(oд укупно 100)

Потпис председника Општинске комисије:
_______________________________

Општинско такмичење из хемије: тест знања за 7. разред
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I Заокружи тачан одговор.
А – пример елемента; Б – пример једињења; В – пример хомогене смеше; Г – пример
хетерогене смеше.
1.

Магла

А

Б

В

Г

2.

10 каратно злато

А

Б

В

Г

3.

Калијум-перманганат

А

Б

В

Г

4.

Бело вино

А

Б

В

Г

5.

Ушећерени мед

А

Б

В

Г

6.

Негазирана минерална вода

А

Б

В

Г

7.

Стакло

А

Б

В

Г

8.

Неон

А

Б

В

Г

9.

Бронза

А

Б

В

Г

10.

Графит

А

Б

В

Г

11.

Сода-бикарбона

А

Б

В

Г

II Заокружи слово испред тачног одговора.
1. Која промена је хемијска?
(а) печење хлеба
(б) дестилација морске воде
(в) сублимација јода
(г) појава дуге после кише
2. Која промена је физичка?
(а) кондензација водене паре
(б) карамелизација шећера
(в) труљење лишћа
(г) горење сумпора
3. Хемијски симбол цинка је:
(а) Zn

(б) Cs

(в) Cd

(г) C

4. У којој супстанци је остварена поларна ковалентна веза?
(а) HCl

(б) CaCl2

(в) Cl2

(г) NaCl

5. По чему се разликују изотопи неког елемента?
(а) А

(б) Z

(в) N(p+)

(г) N(e– )
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6. Који исказ је тачан?
(а) основне честице језгра атома су неутрони и електрони
(б) основне честице језгра атома су протони и неурони
(в) основне честице језгра атома су протони и неутрони
(г) основне честице језгра атома су протони и електрони
7. Ова слика (пиктограм) на етикети означава:
(а) радиоактивну хемикалију
(б) запаљиву хемикалију
(в) експлозивну хемикалију
(г) корозивну хемикалију
8. Префикс који одговара фактору 10-6 је:
(а) кило

(б) нано

(в) мили

(г) микро

(в) густина

(г) запремина

9. Помоћу ваге супстанцама се мери:
(а) тежина

(б) маса

10. Који низ садржи хемијске симболе честица са истим бројем електрона?
(а) Mg, Ca, Sr

(б) Li+, Na+, K+

(в) K+, Cl–, S2–

(г) Fe2+, Co2+, Ni2+

(в) S–

(г) S2+

11. Предвиди симбол стабилног јона сумпора:
(а) S3–

(б) S2–

12. Структура дијаманта се представља моделом:
(а) металне атомске кристалне решетке
(б) атомске кристалне решетке
(в) молекулске кристалне решетке
(г) јонске кристалне решетке
13. Смеша бакра и гвожђа у праху може да се одвоји на полазне компоненте:
(а) филтацијом
(б) магнетом
(в) дестилацијом
(г) сублимацијом
14. Који елемент има хемијска својства најсличнија магнезијуму?
(а) калцијум

(б) литијум

(в) алуминујум

(г) аргон
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III Допуни следеће исказе тако да представљају тачне тврдње.
1. Молекул озона садржи ______ протона.
2. Најмање заступљен изотоп водоника у природи је ______________________.
3. Атомски број елемента са 6 валентних електрона у N енергетском слоју је ______ .
4. Молекулска формула једињења које настаје спајањем Na+ и O2– јона је _________ .
5. Јединица за количину супстанце је ___________.
6. Видови материје су супстанца и ______________________________ .
7. Електронска формула воде је _________________________ .
8. Валенца фосфора у P2O5 је: ______.

IV Рачунски задаци. Користи полеђину листа за рад!
1. Колика је релативна молекулска маса парацетамола (C8H9NO2 )?
Решење: _______________ .

2. Колико пута је већа маса атома са 16 нуклеона од масе атома чији је масени број 2?
Решење: _______________ .
3. Препоручена дневна доза Eliophyllin®-a, лека који се користи за третман астме код
одраслих људи, износи 6 mg/kg телесне масе. Колика је потребна дневна доза лека (у g), за
особу тешку 100 фунти? [1 фунта = 453,6 грама]
Решење: _______________ .
4. Колика је густина (у g/cm3) коцке дужине странице 0,01 метра и масе 1,2 грама?
Решење: _______________ .
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Простор за рад. Не заборави да упишеш редни број задатка који решаваш!

-6-

