
  

 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

СИСТЕМ РЕГИОНАЛНИХ ЦЕНТАРА ЗА ТАЛЕНТЕ 

 

 РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ПО НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА И СМОТРА 

ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА ТАЛЕНАТА СРБИЈЕ,  МАЈ 2021. 

 

ТЕСТ ИЗ ХЕМИЈЕ 

ОСНОВНА ШКОЛА, VIII РАЗРЕД 

 

 

Попуњава ученик (попунити читко штампаним словима) 

  

Регионални центар за таленте: _________________________________________________  

 

Име и презиме: ______________________________________________________________  

 

Школа: _____________________________________________________________________  

 

Град: __________________________                      Разред: ________________________  

 

_________________________                                           Попуњава комисија 

 (потпис ученика) 

                                                                                                        Број бодова:  

 

 

Време израде теста  90 минута! Задаци се решавају заокруживањем слова испред тачног 

одговора или решавањем задатака.Укупан број бодова на тесту је 50. 

Погрешан одговор не доноси ни позитивне ни негативне бодове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест урадио: Др Игор Б. Ђуровић, доцент Агрономског факултета у Чачку 



  

Регионално такмичење из хемије: тест знања за 8. разред 

 

ЗАДАЦИ 

1. Заокружите слово испред формуле супстанце која се електролитичком дисоцијацијом 

разлаже на највећи број јона. 

    а) AlCl3             б) Ca(OH)2            в) Na2CO3             г) H2SO4              д) Mg(NO3)2 

 

 

2. Једињења ког елемента највише доприносе настајању киселих киша? 

    а) угљеник          б) силицијум         в) фосфор            г) сумпор 

 

3. Заокружите слова испред супстанци које реагују са водом. Написати реакције.   

а) бензен  

б) цинк-оксид  

в) угљеник(IV)-оксид  

г) азот  

д) калцијум-оксид  

ђ) етанол 

 

4. У 200 g раствора натријум-сулфата налази се укупно 0,3 molа јона натријума. Одредити 

процентни састав тог раствора.  

Простор за рад: 
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Регионално такмичење из хемије: тест знања за 8. разред 

 

5. Која тврђења нису тачна?  

(а) у противпожарним апаратима се налази бутан 

(б) кисеоник се индустријски добија фракционом дестилацијом течног ваздуха  

(в) кисеоник се користи за сагоревање ракетног горива  

(г) озон се користи за бељење 

(д) азотна киселина се користи за пуњење акумулатора 

 

6. Попуни празна места у следећим реченицама: 

а) Прерада сирове нафте у рафинеријама започиње методом која се зове 

_________________________________. 

Ова метода је најбољи начин за раздвајање састојака смеше који имају 

_______________________________. 

б) Поређај следеће фракције нафте по порасту њихове температуре кључања, почев од 

фракције која има најнижу температуру кључања: 

 бензин, рафинеријски гас, парафин, дизел уље, керозин 

Решење:______________________________________________________ 

в) Поређај следеће ацикличне засићене угљоводонике по порасту броја структурних 

изомера, почев од угљоводоника са најмањим бројем структурних изомера: 

 C8H18,C3H8, C11H24, C4H10, C9H20 

 Решење:______________________________________________________ 

 

7. Сирће за салату садржи 5,0% етанске киселине и има густину 1,02 g/cm3 . Колико 

молова киселине се налази у 500 сm3 сирћета? 

 Простор за рад: 
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Регионално такмичење из хемије: тест знања за 8. разред 

 

 8. У растворима X, Y и Z се налази по 0,2 molа неке од следећих супстанци: сумпорне 

киселине, амонијака и хлороводоничне киселине. У сваки раствор додат је 0,1 mol 

калцијум-хидроксида. Након тога је одређен pH и резултати су представљени у табели. 

Одредите која је супстанца била у ком раствору.  

Раствор 

супстанце 

Одређени 

pH 

Молекулска формула 

растворене супстанце 

X pH > 7  

Y pH < 7  

Z pH = 7  

Простор за рад: 

 

 

 

 

9. Заокружи слово испред низа у коме су сва једињења у течном агрегатном стању.  

а) C2H4, C7H16, C17H36, C3H8  

б) C7H16, C12H26, C6H6, C5H12  

в) C16H34, C3H6, C6H14, C12H26  

г) C5H12, C2H6, C7H16, C18H38     

 

10. Напишите рационалну формулу и назив према IUPAC номенклатури алкана у чијем 

молекулу су три атома угљеника примарна, један атом угљеника је секундаран и један 

атом угљеника је терцијаран. 

 

 

Формула: ____________________________ Назив: ____________________________ 

 

11. Заокружите симбол метала који је најреактивнији у реакцији с водом. 

     Na                        Ca                         Al                             K                             Mg 
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Регионално такмичење из хемије: тест знања за 8. разред 

 

12. Уписивањем математичких знакова <, =, или, >, у правоугаонике, упореди број атома 

кисеоника у молекулу:  

 

етил-етаноат     сумпор(IV)-оксид 

угљена киселина     бутанска киселина 

гликол  изопропанол 

 

13. У реакцији алкина А са водоником настаје супстанца Б. Супстанца Б са водом у 

киселој средини даје алкохол В. Оксидацијом алкохола В настаје супстанца Г, чија је 

релативна молекулска маса 60. Супстанца Г боји плаву лакмус хартију у црвено. У 

реакцији алкохола В и супстанце Г настаје супстанца Д и вода. Напиши структурне 

формуле једињења А, Б, В, Г и Д. 

А Б В Г Д 
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