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Важне информације 
 
 
 

• Време за решавање задатака је 120 минута , након његовог истека треба 
завршити са радом.  

• Редослед решавања задатака је произвољан.  
• Приликом решавања задатака могу се користити дигитрон (који не може да 

меморише и приказује текстуалне податке) и логаритамске таблице, коришћење 
других електронских или писаних помагала је забрањено! 

• Пажљиво прочитајте уводни текст задатака и држите се њихових упутстава! 
• Задатке решавајте хемијском оловком! Ако прецртате неко решење или део 

решења, тај део се неће вредновати. 
• За рачунски задатак само тада добијате максимални број бодова ако у решењу 

назначите и важније кораке прорачуна! 
• Молимо вас да у сиве правоугаонике ништа не уписујете! 
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1. Четири врсте асоцијације 

 
У следећима треба упоредити два метала. Одговарајуће слово упишите у празне 
квадратиће табеле! 
 

А) Бакар 
Б) Калцијум 
В) Оба 
Г) Ни један 

 
 

1. 
 
Y атому основног стања електрони сy paзмeштeни на  
4 љуски.  
 

 

 
2. 

 
Атом у основном стању садржи два комада беспарног 
електрона. 
 

 

 
3. 

 
У једињењима је један од карактеристичних 
оксидационих бројева +2. 
 

 

 
4. 

 
Земноалкални метал. 
 

 

 
5. 

 
Тежак метал. 
 

 

 
6. 

 
Растворљив је у хладној води. 
 

 

 
7. 

 
На ваздуху се полако потпуно оксидује. 
 

 

 
8. 

 
Позитиван пол је Данијеловог елемента. 
 

 

 
9. 

 
Боја његовог оксида је плава. 
 

 

 
10. 

 

 
Величина катјона је мања него величина атома. 
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2. Студија 
 
Пажљиво прочитајте текст и одговорите на питања! 
 
Сумпор-диоксид у атмосфери и загађивање околине 
 

То да дим и магле, које садрже сумпор, загађују ваздух, није нови проблем, 
најстарија дисертација на ову тему датира се из 1661. године („Царство дима и смрада, 
или неприлике због задимљеног ваздуха исцрпљеног Лондона“).   
 

У околини се у огромној количини налази лако испарљиво једињење сумпора 
које потиче из процеса који се одигравају у природи. Нарочито као резултат вулканских 
процеса доспева у околину у великој количини сумпор-диоксид, док у мањој количини 
сумпор-водоник, сумпор-триоксид, елементарни сумпор и прашина са садржајем 
сулфата. У глобалној мери ово чини мање од једног процента лако испарљивог 
једињења сумпора. Најважнији извор је биолошка редукција једињења сумпора. У 
оваквом случају пре свега настаје сумпор-водоник, али се стварају и друга једињења 
(на пример метал-сулфиди). Извор једињења сумпора која доспевају у атмосферу је и 
море, у којем је сулфат други најчешћи анјон, количина материје (супстанце) је једна 
седмина хлорида. мада ветром ношена и распршена морска вода носи много сумпора, 
њен утицај на околину није значајан. Много опаснији утицај имају лако испарљива 
једињења сумпора, нарочито сумпор-диоксид, која доспевају у атмосферу из људски 
настањене околине и током индустријске делатности. По процени око 200 милиона 
тона сумпор-диоксида настаје тим путем, док је укупна количина сумпора који се 
ослобађа природним у процесима годишње 3,1·108 тона. На жалост, управо због 
природе настанка сумпор-диоксид се ствара у срцу насељених простора. Ту чини 
велико разарање у дисајним органима људи и животиња, у зградама, и на најопаснији 
начин – путем „киселих киша“ – у биљкама, у језерима и уопште у воденом животу. 
Није право решење ни растеривање високим димњацима, јер се овако само преносе дим 
и гасови у другу регију. На пример том SO2/H2SO4 загађењу, које загађује у Шведској 
језера и реке, само једна десетина потиче из шведског испуштања, а друга десетина из 
Велике Британије, док четир петине потичу из Северне Европе. 
 

Главни извор испуштања сумпор-диоксида је производња електричне енергије 
која се темељи на угљу. Ово (заједно са другим технологијама, које се темеље на угаљ и 
кокс) чини 60% -а испуштања. У принципу загађивање се може избећи само ако у 
потпуности одстранимо сумпор-диоксид из крајњих гасова, али је законом прописано 
потпуно уклањање и технички и економски немогуће. Имамо на располагању више 
поступака за смањивање концентрације сумпор-диоксида на сасвим ниску вредност, 
али производња струје у великој мери и грејање на угаљ и мазут (лож уље) још увек 
проузрокује бројно испуштање сумпор-диоксида. Сумпор-диоксид се може одстранити 
прањем са „кречним млеком“ (Ca(OH)2). Једна друга могућност је делимична редукција 
сумпор-диоксида у сумпор-водоник, па након тога се оба гаса претварају у сумпор и 
воду.  

    Према „Гринвуду: Хемија елемената“ 
 
а) У хемијском смислу шта је разлика између дима и магле? 
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б) Дајте облик и поларност молекула од два таква једињења који доспевају у 

ваздух као резултат вулканских процеса! 
 
 
 
 
 

в) Рачунањем одредите колика је концентрација сулфата морске воде ако је 
присутност хлоридних јона 30 g/dm3? 

 
 
 
 
 
г) Колико пута више сумпора се ослобађа годишње током природних процеса у 

односу на количину сумпора који се налази у сумпор-диоксиду који доспева у 
атмосферу из људске околине (домаћинстава) и индустријске делатности?  
Опиши процес прорачуна! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
д) Напишите три примера за штету коју чини сумпор-диоксид који доспева у 

атмосферу! 
 
 
 
 
 
ђ) Напишите једну сређену једначину која показује уклањање сумпор-диоксида из 

атмосфере! 
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3. Једноставан избор 
 
Упишите слово поред одговора за који сматрате да је тачан у празан квадратић на 
десној страни! 
 
1.) У којем једињењу чврстог агрегатног стања настаје водонична веза? 
 

A) CH4 
Б) NH3 
В) CH2O 
Г) C2H4 
Д) C2H2  

 
 
2.) Од следећих атома који садржи у највећем броју неутроне? 
   35Cl,   36S,   36Ar  
 

A) Атом 35Cl - a. 
Б) Атом 36S - a. 
В) Атом 36Ar - a. 
Г) 36S и 36Ar исто толико садржи. 
Д) Сва три атома исто толико садрже. 

 
 
3.) Следеће изјаве се односе на сумпорну киселину и на азотну киселину. Која 

изјава није тачна за обе киселине? 
 

А) Водом се одлично меша. 
Б) У његовом разблаженом раствору се гвожђе раствара. 
В) Концентровани раствор са беланчевинама даје жуту реакцију боја. 
Г) Концентровани раствор је саставни део смеше за нитровање. 
Д) Концентровани раствор пасивује алуминијум. 

 
 
 
 
4.) Једна од наведених изјава везаних за следеће процесе је, погрешна. Која је та? 
 

А) Код електролизе хлороводоничне киселине на негативном полу настаје гас 
хлора. 

Б) Током произвођње гвожђа кокс редукује, легурише, а сагоревање осигурава у 
пећи одговарајућу температуру. 

В) Током електролизе глинице се криолитом може смањити температура 
електролизе. 

Г) Суштина производње челика је да смањењем састава угљеника метал 
располаже бољим механичким особинама. 

Д) Сировине за производњу бакелита су фенол и формалдехид. 
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5.) Процес образовања јодоводоника од елемената се не помера ни у који правац 

ако у равнотежном систему који је оригинално у гасовитом агрегатном стању? 
  

А) повећамо притисак. 
Б) повећамо количину водоника. 
В) повећамо температуру. 
Г) повећамо количину јодоводоника. 
Д) смањујемо количину јода. 

 
 
 
6.) Термохемијска једначина потпуног сагоревања етана је следећа: 
 2 C2H6(g) + 7 O2(g) = 4 CO2(g) + 6 H2O(f)  ΔrH = –3122 kJ/mol  
      Која изјава је нетачна од наведених? 

А) За сагоревање 2 mol –а етана је потребно 7 mol –а гаса кисеоника. 
Б) За сагоревање 1 dm3 –а етана је потребно 3,5 dm3 –а гаса кисеоника  

(истог стања). 
В) Током сагоревања 1 g –а етана се ослобађа 52 kJ –а топлоте. 
Г) Током потпуног сагоревања 1 mol –а етана се ослободи 3122 kJ –a топлоте. 
Д) Током сагоревања 2 mol –а етана настаје 108 cm3 –а воде (4 °C, стандардан 

притисак). 
 

 
7.) Од наведених  елемената у којем се налази атом азота највећег оксидационог 

броја? 
А) У амонијаку. 
Б) У делотворном средству кречног амонијум-нитрата (вештачког ђубрива). 
В) У амонијум-хлориду. 
Г) У азот-диоксиду. 
Д) У азоту. 

 
 
 
 
8.) Један од назива C6H12 конституционих изомера  је погрешан.  
Који назив није тачан? 
 

А) циклохексан 
Б) 2,2-диметилбут-3-ен 
В) хекс-3-ен 
Г) 2-метилпент-2-ен 
Д) 2,3-диметилбут-2-ен 

 
 
 

8 
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4. Алтернативни задатак 
 

Код следећег задатка требате решити само једну варијанту – према вашем кругу 
интересовања. На одговарајућем делу матурског рада требате уписати слово 
изабраног задатка (А или Б). Уколико не упишете, а избор се не може јасно 
закључити ни на основи матурског рада, свакако ће се вредновати први изборни 
задатак.  

 
Слово изабраног задатка:  

 
 

 
А) Задатак са анализом 
Погледајмо следећа органска једињења која садрже два атома угљеника и 
хетероатом(е)! 
 
глицин   етанол   ацеталдехид   гликол   етил-амин   ацетамид   диметил-етар 
 
У следећим дајте име одговарајућег(их) једињења, односно одговорите и на 
постављена питања! 
а) Од наведених који је алкохол са више вредности? Дајте и научно име! 
 
 
б) Једно другоме су конституциони изомери: 
 
 
в) Садржи делокализовану(е) π–везу(е): 
 
 
г) Његова кристална решетка повезана је са јонском везом. Дајте структуру 

(конституција, полаконституциона формула) честица, које се налазе у тачкама 
мреже! 

 
 
д) На 25 °C –и, на стандардном притиску је чврстог агрегатног стања: 
 
 
ђ) Од наведених има најнижу тачку кључања: 
 
 
е) Водени раствор је базне хемијске реакције: 
 
 
ж) Амфотерно је. Напишите за пример једну једначину када реагује као база! 
 
 
з) Даје пробу сребрног огледала. Напишите и уредите једначину! 
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и) Редоксном реакцијом се може претворити једно у друго. Напишите једначину 
одговарајуће реакције! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Б) Рачунски задатак 
 
О Бергеру, француском хемичару, су назвали „Бергерову смешу“, која служи за 
производњу беле магле. Смеша садржи цинк, цинк-оксид и угљен-тетрахлорид 
(тетрахлор-метан), њено функционисање се темељи на томе да током реакције настаје 
јак хигроскопни цинк-хлорид, који са влагом ваздуха резултира густу, непровидну 
маглу. Процеси који се одигравају су следећи: 
   Zn  + ZnO + CCl4 = 2 ZnCl2 + CO 
             2 Zn + CCl4 = 2 ZnCl2 + C  
Током процеса настаје и угљеник због чега магла често добија сивкасте нијансе. Смеша 
се може запалити шибицом. Смеша се одмах после припремања мора употребити иначе 
ће испарити растварач. Испаравање угљен-тетрахлорида, који се користио у вишку, 
може да проузрокује и постанак изузетно отровног фозгена. 
 

Састав у масеним процентима од 40,7 g–а свеже производене Бергерове смеше је 
следећи: 25,0% Zn, 25,0% ZnO, 50,0% CCl4.  

 
а) Колика маса цинк-хлорида ће настајати из смеше, ако знамо да ће од 
компонената ZnO сасвим одреаговати? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) Да ли треба да се плашимо од постанка фозгена ако одмах употребимо горе 
наведену смешу? 
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в) Најмање колико воде је потребно за то да цинк-хлорид који је настао из смеше 
формира маглу? (На температури експеримента 100 g –а воде може да раствори 
541 g –а цинк-хлорида.)       
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5. Задатак са анализом 
 
Натријум-хидроксид и реакције 
 
а) Дајте свакодневно име NaOH -а! 

  
 
б) Неколико пелета NaOH -а смо ставили на сахатно стакло, па смо оставили на ваздуху 
да одстоји. После неког времена смо приметили да је површина пелета постала течна. 
• Којом особином  NaOH- а можемо објаснити дешавање? 
 
 
в) Узимамо узорак мале количине из кутије са NaOH која стоји у припремном 
кабинету. Узорак стављамо на сахатно стакло па капнемо на њега једну кап 
хлороводоничне киселине. Након тога примећујемо жуборење. 
• Који саставни део ваздуха је везао натријум-хидроксид за време стајања? 

 
 

• Напишите једначину реакције везања! 
 
 

• Напишите једначину реакције, која се врши током капљења хлороводоничне 
киселине! 

 
 
г) Две епрувете (у непознатом редоследу) садрже водени раствор (незасићен) сирћетне 
киселине односно фенола. 
• Да ли се може идентификовати садржај епрувете помоћу раствора  NaOH- а? 

Образложите свој одговор! 
 
 

• Од следећих материја која је погодна за разликовање сирћетне киселине и фенола? 
Заокружите хемијску ознаку! 
 
  Na  NaHCO3  KOH 
 

• Дајте једначину реакције(а) која(е) је(су) потребна(е) за идентификовање! 
 
 
 
д) У епрувету са раствором NaOH -а стављамо мало глицерол-тристеарата и трајно 
загревамо садржај епрувете. 
• Шта је свакодневно име процеса? 

 
 

• Дајте име производа! 
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6. Задатак са табелом 

 
 
Испуните следећу табелу! 
 
Назив молекула: Бута-1,3-диен Винил-хлорид 
Конституција 
молекула: 

1. 2. 

Број σ-веза у 
молекулу: 

3. 4. 

Број π-веза у 
молекулу: 

5. 6. 

Агрегатно стање: 
(25 ºC, и 
стандардни 
притисак) 

7. 8. 

Име једне 
карактеристичне 
реакције: 

9. 10. 

Реакција са 
бромом од 
размера 
количином 
материје 
(супстанце) 1:1, са 
означавањем 
конституције 
производа:        

11.  
 

Једначина 
производње од 
етина:                         

 12. 

Коју пластику 
производи од њега 
индустрија?     

13. 
 

14. 
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7. Задатак са анализом и прорачуном 
 

Један резервоар од 12,25 dm3 запремине садржи смешу гаса водоника и хлора од 25 °C  
и стандардног притиска. Помоћу електричне искре покренућемо реакцију у резервоару. 
На крају реакције у безбојној смеши гаса настало је 14,6 g -а хлороводоника. Када смо 
водом упили хлороводоник, добили смо раствор pH = 2,00. 
 
а) Које материје су потребне за производњу гасова у лабораторији? 

• водоник: 
 
• хлор: 

 
б) Како се држи током производње појединих гасова ваљак који одбије гас? 
 
• током одбијања водоника устима:......................................... 

 
• током одбијања хлора устима:................................................. 
 
• Кратко образложите свој одговор! 

 
 
 

• Поткрепите одговор и прорачуном (или упоређивањем одговарајућих цифара)!   
 

 
 

 
 
 
в) Израчунајте колика је запремина произведеног раствора са pH = 2,00. 
 
 
 
 
 
 
 
г) Одредите састав са запреминским процентом полазне смеше гаса!  
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8. Рачунски задатак 

 
На тасовима једне ваге налази се по једна чаша са раствором азотне киселине. Подаци 
оба раствора су исти: запремина је 100 cm3, концентрација је 2,00 mol/dm3, а густина је 
1,065 g/cm3. Вага је у равнотежи. 
Андрија у једну чашу сипа 5.00 g -а кречњака у праху. Бела је добио задатак да са 
једном чврстом материјом мање масе постигне да се тас ваге помери на његову страну 
(то јест да на његовој страни буде тежи садржај чаше). После кратког рачуњана Бела је 
ставио у чашу 3,00 g -а струготине калцијума. У обе чаше су се раствориле чврсте 
материје без остатка.  
 
а) Напишите једначине реакција које су се одиграле! 
 
 
 
б) Да ли је Бела добро решио задатак? Потврдите свој одговор и прорачуном! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в) Одредите Ca (NO3)2 састав раствора са масеним процентом који је настао у 
Андријевој чаши после реакције! 
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максимални 
број бодова  

постигнути 
број 

бодова 
1. Четири врсте асоцијације                   10  
2. Студија                                         15  
3. Једноставан избор                        8  
4. Алтернативни задатак                   13  
5. Задатак са анализом                     13  
6. Задатак са табелом                            14  
7. Задатак са анализом и прорачуном   15  
8. Рачунски задатак                                12  
Укупан број писменог испита 100  
    
    
     

 
наставник исправљач 

  
 
 

      

 
датум 

  
 
 __________________________________________________________________________  
 
 

   

elért 
pontszám egész 

számra 
kerekítve/ 

постигнути број 
бодова 

заокружен на 
цео број       

programba  
beírt egész 
pontszám/ 
број целих 
бодова 

уписаних у 
програм 

  
 Feladatsor / Задатак      

      
      
           
javító tanár / наставник 
                     исправљач         

 jegyző / бележник 

 
 
 
 
 

    
dátum / датум 

    
dátum /  датум 
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