
1. Дате тврдње односе се на угљеник(IV)-оксид. Заокружи слово испред нетачне тврдње. 

 a) Може се добити дејством киселине на кречњак. б) Растворан је у води на собној температури. 
в) Чврсти угљеник(IV)-оксид на собној температури прелази у гасовито стање. г) Има мању густину 
од ваздуха на датој температури и притиску. д) Користи се за гашење пожарa. 

2. Заокружи слово испред пара једињења који представљају изомере:  

a) 4-eтил-2,2,7-триметилоктан и 4,5-диетил-3,6-диметилоктан 

 б) мравља киселина и метанскa киселина  

в) 4-eтил-3,3,7-триметилоктан и 4,5-диетил-3-метилоктан  

г) 2-пентанон и 3-пентанол  

д) сирћетна киселина и метил-естар сирћетне киселине  

ђ) аланин и фенил-аланин 

3. Напиши структурне формуле следећих једињења:  

а) 2-aминопропанска киселина  

б) 1,2,3 пропан-триол  

в) етил-етаниат 

г) метилбензен 

4. Напиши формулe и називe угљоводоника који осим примарних С-атома имају и по један 
секундарни, терцијарни и кватернарни С-атом. 

 

 

 

5. A) Напиши називе следећих једињења: 

 a) H2SO4  

б) Al(OH) 

3 в) Cu2S                                             г) FeCl3                                              д) KNO3 

Б) Напиши хемијске формуле једињења:  



a) алуминијум-оксид                                                           б) калијум-хидрогенкарбонат                                                           
в) натријум-хидроксид;                                                            г) амонијум-фосфат                                                                    
д) бакар(II)-карбонат 

6. Заврши једначине могућих хемијских реакција, а за остале напиши да нису могуће:  

а) CaO + H2SO4 → 

 б) Cu + ZnSO4 → 

 в) CO2 + HCl →  

г) N2O3 + KOH → 

 д) Na2O + Ca(OH)2 → 

 ђ) Mg(OH)2 + HCl → 

7. Доврши формуле тако да добијеш једињења чија је примена наведена. 

 ____ SО4, користи се за прављење школских креда  

NaH ____, улази у састав прашка за пециво  

____ O2, користи се за дезинфекцију буради за вино 

 Na ____, користи се у производњи сапуна 

9. Доврши једначине могућих хемијских реакција, а за остале напиши да нису могуће.  

а) CO2 + H2CO3 → 

 б) Al(OH)3 + HCl →  

в) Ca + H2O →  

г) Fe + ZnSO4 →  

д) S + H2O → 

10. Заокружи назив угљеног хидрата који има исту молекулску формулу као лактоза. 

 фруктоза сахароза глукоза галактоза целулоза               Израчунај моларну масу лактоз 


