
1. На линијама упиши број заједничких електронских парова у наведеним молекулима. 
 N2______ O2 ____H2_______ NH3_______ HCl _______Cl2________ 
 

2. На основу валенце азота, наведене формуле упишите у одговарајућа места у табели.  
HNO3   N2   N2O5  N2O  N2O3  NO  NH3   NO2 
         I        II      III       IV        V 
     

3. 
Заокружи тачне одговоре. Ако су два атома међусобно изотопи, имаће и једнак: 
 
 а) број неутрона б) атомски број в) број електрона г) број периоде д) масени број ђ) број 
нуклеона 
4. Напиши молекулске формуле следећих супстанци:  
а) оксид двовалентног гвожђа _________ 
б) хлор___________ 
 в) оксид двовалентног угљеника _________ 
г) двовалентни бакар и једновалентни хлор ______________ 
д) оксид алуминијума ______________ 
ђ) водоник___________ 
5. 
Растворљивост натријум-хлорида у води на 25о С је 36 g. Одреди да ли ће мешањем задатих 
супстанци на 25о С настати засићен, незасићен или презасићен раствор. А. 15 g натријум-хлорида 
и 50 g воде Б. 60 g натријум-хлорида и 50 g воде В. 4,5 g натријум-хлорида и 12,5 g воде Г. смеса 
под В и 10 g натријум-хлорида 
 
 
 
 
 
6. Заокружи симболе који означавају честице са једнаким распоредом електрона у електронском 
омотачу.    18Ar       10Ne     17Cl-         9F      13Al          19Na 
        
7.Колико има атома у 12 молекула глукозе, молекулске формуле C6H12O6? 
 
 
8. Заокружи ДА или НЕ. 
 а) Ковалентна веза се остварује између атома неметала. ДА НЕ  
б) Кристалне решетке могу да граде и молекули једињења и елемената. ДА НЕ 
 в) Потпуним одласком електрона, атом натријума постаје анјон. ДА НЕ 
 г) Два заједничка електронска пара образују једноструку везу. ДА НЕ  
д) У металној кристалној структури постоје простори у којима се електрони слободно крећу. ДА НЕ 
 



9. 
Израчунај концентрацију раствора добијеног мешањем 250 g раствора хлороводоничне 
киселине, концентрације 14% и 140 g раствора хлороводоничне киселине, концентрације 25% са 
170 cm3 воде (ρH2O=1 g/cm3 ). 
 
 
 
 
 
 
10.Дате формуле супстанци упиши у одговарајућа поља табеле. 
 HI,  I2,   NaI,     NaH,    C2H2 

 Јонска веза ковалентна поларна веза Ковалентна неполарна веза 
   

 

 

 

 

Овде имате другу групу 
задатака за вежбање.Урадите 
у свеске и понесите заједно са 
предходним као и следеће на 
часове припремне у школи. 


