
ОПШТА ХЕМИЈА 

 Тема Исхпди Оснпвни нивп Средои нивп Напредни нивп 

1.Хемија кап 
наука 

навпди примере п знашају 
хемије за савременп 
друщтвп; 

пписује и навпди знашај 
наушнпг метпда и 
експеримента у хемији; 

изражава физишке велишине 
у пдгпварајућим мерним 
јединицама и разликује 
пснпвне и изведене физишке 
велишине; 

пбрађује и на исправан 
нашин приказује резултате 
мереоа; 

прпцеоује прецизнпст 
мереоа на пснпву резултата 
мереоа; 

 

1. Шта је хемија? 
 
2. Напищи пзнаке 
пснпвних јединица SI 
система за: 
а)масу,  
б)запремину 
в)притисак, 
г)температуру. 
3.Чиме се мпже при 
хемијским 
пдређиваоима 
мерити:  
а) запремина 
тешнпсти 
 б) маса супстанци. 

 

 

1. Прерашунај: 
 

2 dm
3
                    =  cm

3
 200 g      =  kg 

300 mg                    =  g 200 Pa      =  kPа 
0,2 t                 =  kg 0,2 dm

3
      =  cm

3
 

 
2. Ппређај масе 

супстанци пд најмаое 

ка највећпј: 

 а) 0,123 kg, 

б) 12,3 g, 

в) 12,3 mg, 

г) 0,123 t. 

  

3. Дате резултате 

мереоа представи 

таквпм децималнпм 

мернпм јединицпм 

да није пптребан 

експпнент за оенп 

записиваое: 

а) 205,2 · 10
–3

 dm
3
, 

б) 20,8 · 10
2 

 g,  
в) 1,05 · 10

3 
kg,  

г) 0,21 · 10
–2 

g.  
 

1.Ппмпћу табеле 
прикажи резултате 
кпјима је пдређенп да 
је у узпрцима 1, 2, 3 и 
4 садржај бакра редпм 
82,0%, 81,2%, 80,5% и 
72,4%, а цинка редпм 
10,2%, 7,8%, 11,0% и 
6,4%.  
 
2. Резултати једнпг 
пдређиваоа прпмене 
садржаја влаге с 
временпм на 
температури пд 80 °С. 
Прпценат влаге 
(време): 6% (120 s), 
18% (240 s), 38% (360 
s), 40% (480 s), 50% 
(600 s), 58% (720 s), 
70% (840 s). Одабери 
пнај графишки приказ 
кпјим би се (пп твпм 
мищљеоу) најбпље 
приказалe пве 
прпмене  и нацртај га. 
Образлпжи свпј 
пдабир. 

 
2.Врсте 
супстанци 

разликује врсте супстанци 
на пснпву шестишнпг састава; 

разликује физишка и 
хемијска свпјства, физишке и 
хемијске прпмене 
супстанци; 

1. Из низа ппјмпва 
издвпј пнај кпји не 
представља:  
а) материју: ватра, 
радар, земља, впда, 
љубав, впдпник, 
гравитаципнп ппље;  
б) смещу: мпрска 
впда, ампнијак, дим, 
ваздух, супа с 
резанцима, песак;  
в) физишку прпмену: 
испараваое, 
раствараое, 
сагпреваое, 
кпндензпваое, 
сешеое. 
2.За сваки наведени 
ппјам пдреди да ли је 
физишкп свпјствп, 
физишка прпмена, 
хемијскп свпјствп, 
хемијска  
прпмена или 
супстанца. 
а) дим, 
б) реактивнпст према 
кисепнику, 
в) рђаое, 
г) тппљеое, 
д) бпја. 

1. Прпуши ппнуђене 
реши, затим нацртај 
табелу у кпјпј ћещ их 
разврстати.  
Реши: мпрска впда, 
гвпжђе, бпја, 
магнетишнпст, 
сублимпваое, 
сагпреваое, 
испараваое, рђаое, 
истезаое, 
реактивнпст, склпнпст 
ка рђаоу. 
2.Разврстај супстанце 
према оихпвим 
називима на 
елементарне 
супстанце (елементе), 
једиоеоа, хпмпгене 
смеще и хетерпгене 
смеще.  
Супстанце: мпрска 
впда, гвпжђе, 
впдпник, сумппр, 
супа са резанцима, 
шађави дим, ваздух, 
ампнијак,  
шиста впда, бакар. 
 

1.Наведи називе 
физишких, пднпснп 
хемијских прпмена 
кпје се дещавају у тпку 
пписаних ппјава. 
а) Када се загреје впда 
у кпјпј је раствпрена сп 
дплази дп преласка 
впде у гаспвитп 
агрегатнп стаое, дпк 
сп пстаје у ппсуди. Та 
сп се на виспкпј 
температури претвара 
се у тешнпст. 
б) Када щећер падне 
на загрејану ринглу 
најпре се претвара у 
безбпјну тешнпст, а 
затим се ппјављује 
црна  
супстанца и дим. 
2.Испитивана је 
супстанца А. Тп је 
супстанца, тешнпг 
агрегатнпг стаоа на 
спбнпј температури, 
без бпје, мириса и 
укуса, а температура 
кљушаоа јпј је 378 К на 
атмпсферскпм 
притиску. Објасни збпг 



 шега та супстанца не 
мпже бити шиста впда. 
 

3. Структура 
атпма 

прикаже щематски 
електрпнске кпнфигурације 
атпма и јпна; 
пписује стаое електрпна у 
атпму квантним брпјевима; 
тумаши и предвиђа свпјства 
хемијскпг елемента на 
пснпву електрпнске 
кпнфигурације атпма; 
предвиђа прпмену енергије 
јпнизације, афинитета 
према електрпну, 
електрпнегативнпсти у 
зависнпсти пд атпмскпг 
брпја у групи и перипди; 
 

Дппуни празна ппља: 
Атпм шине ___ и 
___пмпташ. У језгру се 
налазе ___ и ___, кпји 
се заједнишким 
именпм називају 
нуклепни, а пмпташ 
шине ___. Упищи 
пдгпварајуће пзнаке 
наведених шестица: 
прптпн _, електрпн _ 
и неутрпн _. 
Наведене шестице су 
___ шестице. Изптппи 
су  . 
2.Одреди брпј 
прптпна, електрпна и 
неутрпна у атпмима 
елемената. Запкружи 
симбпле пних кпји су 
међуспбнп изптппи. 

Na23

11  
Fe56

26  
O16

8

H1

1  
Ag108

47  
O18

8

Cu63

29  
Cu65

29  
Al27

13  
3.Шта је: а) атпмска 
прбитала, б) квантни 
брпјеви (сваки 
ппјединашнп)? 
 Какп гласи Паулијев 
принцип искљушеоа, 
а какп Хундпвп 
правилп? 

 

 
 

Одреди брпј прптпна, 
електрпна и неутрпна 
на пснпву записа: 

а) 
23

11 Na, б) 
56

26 Fe, 

 в) 
80

35 Br, г) 
35

17 Cl, 

 д)
16

8 O
2–

, ђ) 
56

26 Fe
3+

. 
2.Израшунај 
релативну атпмску 
масу на пснпву 
ппдатака: хлпр има 
два изптппа 

35
Cl и 

37
Cl. 

Заступљенпст изптппа 
35

Cl је 77,5%, а 
изптппа 

37
Cl је 22,5%.  

 

Три пута ппзитиван јпн 
једнпг елемента има 
електрпнску 
кпнфигурацију 1s

2
 2s

2
 

2p
6
 3s

2
 3p

6
 3d

5
.  

У кпјпј се групи и 
перипди налази пвај 
елемент?  

2.Без гледаоа у 
Перипдни систем 
елемената напищи 
електрпнску 
кпнфигурацију атпма 
елемента кпји је седми 
пд ппшетка 4. перипде. 
3. Одреди/прикажи: а) 
брпј валентних 
електрпна, б) брпј 
неспарених електрпна,  
в) Луиспв симбпл, г) 
вреднпсти квантних 
брпјева електрпна кпји 
има највећу енергију у 
атпму натријума (Z = 
11, A = 23) 

 

4.Хемијске 
везе 

приказује електрпнски 
Луиспве симбпле и фпрмуле 
атпма, јпна и мплекула; 
предвиђа гепметрију 
мплекула на пснпву Луиспве 
фпрмуле; 
пбјащоава ппларнпст 
мплекула; 
кпристи међумплекулске 
интеракције за пбјащоеое 
агрегатних стаоа супстанци; 
примеоује једнашину стаоа 
идеалнпг гаса;  
тумаши фазни дијаграм на 
примеру впде; 
пбјащоава утица впдпнишне 
везе на свпјства супстанци; 
пбјащоава разлике између 
ампрфних и кристалних 
супстанци; 
предвиђа свпјства супстанци 
на пснпву типа кристалне 
рещетке; 

1.Дппуни решеницe 

решима кпје недпстају 

такп да тврдоа буде 

ташна. 

Хемијске везе су __ 

кпје делују између 

шестица кпје изграђују 

супстанце. 

Оснпвни типпви 

хемијске везе јесу: 

____ , ____ и ___.  

Оснпвне врсте јпна 

јесу: __ и __. 

Ппзитивнп 

наелектрисани јпни 

називају се _. 

Негативнп 

наелектрисaни анјпни 

називају се 

 

2.Запкружи слпва 

1.Састави фпрмулу 

једиоеоа кпја се 

састпји пд наведених 

јпна: 

а) Li
+
 и O

2-
; 

б) Ca
2+

 и Cl
-
; 

в) Al
3+

  и Br
-
; 

г) Fe
3+

 и SО4
2-

; 

д) Mg
2+

 и NО3
-
. 

 

2.Прикажи настајаое 

јпнске везе Луиспвим 

симбплима између: 

а) атпма магнезијума 

(12Mg) и флупра (9F); 

б) атпма калцијума 

(20Ca) и кисепника и 

(8O). 

3.Запкружи слпвo 

испред парпва 

прбитала кпје 

1.Елемент друге 

перипде Перипднпг 

система елемената, 

гради двпатпмни 

мплекул са 

једнпструкпм 
кпвалентнпм везпм. 
Одреди атпмски брпј 
тпг елемента и напищи 
оегпву електрпнску 
кпнфигурацију. 
2.Напищи најмаое две 
структурне фпрмуле 
мплекула у кпјима 
дплази дп пдступаоа 
пд пктетнпг правила. 
 
3.Супстанце А и Б су 
изграђене пд  
ппларних мплекула 
приближнп једнаких 
маса. Мплекули 
супстанце А ппвезани 



 испред парпва 

симбпла елемената 

кпји мпгу градити 

јпнску везу. 

а)H и Cl; 

б) Мg и Cl; 

в) Al и F; 

г) O и S. 

 

3.Запкружи слпвп 

испред ташнпг 

пдгпвпра. У кпм пд 

наведених низпва се 

налезе самп пна 

једиоеоа кпја имају 

јпнски тип везе? 

а) Na2O, HCl, H2S, CaO; 

б) MgO, H2O, CC14, HF; 

в) Na2O, CaF2, MgO, 

KCI; 

г) AlCl3, CaO, NH3, H2S; 

 

4.Разврстај приказане 

пзнаке јпна на катјпне 

и анјпне: Ca
2+

, SO4
2-

, 

Al
3+

, Na
+
, Cl

-
, О

2-
 

Катјпни: _ , 

Анјпни: _. 

 

преклапаоем мпгу да 

фпрмирају π везу 

између два атпма: 

а) pz− pz 

б) py – py  

в) s − s  

г) s − pz  

4. Кпја пд наведених 
температура би мпгла 
бити температура 
тппљеоа кухиоске 
спли? 
а) 36 °C; 
б) 800 °C;  
в) 110°C; 
г) −18 °C. 
Образлпжи 
 

 

су впдпнишним 
везама, а мплекули 
супстанце Б диппл–
диппл интеракцијама. 
Кпја пд ппнуђених 
супстанци ће кљушати 
на вищпј температури? 
Образлпжи свпј 
пдгпвпр. 
 
4.У затвпренпм суду 
запремине 20dm

3
 

налази се впдпник ппд 
притискпм 0,3MPa. 
Израшунај кпју 
запремину би 
заузели мплекули 
впдпника при 
атмпсферскпм 
притиску, на истпј 
темепратури. (R= 8,314 
Ј/mol∙K) 
 
 

5.Дисперзни 
системи 

 пбјащоава свпјства 
дисперзних система и 
оихпву примену у 
свакпдневнпм живпту;  
 рашуна кплишинску 
кпнцентрацију, масену 
кпнцентрацију и мплалнпст 
раствпра; 
 рашуна снижеое 
температуре мржоеоа и 
ппвищеое температуре 
кљушаоа у впденим 
раствприма електрплита и 
неелектрплита; 

- припреми раствпре за 
пптребе у лабпратприји и 
свакпдневнпм живпту 

1.Наведи пп један 

пример из 

свакпдневнпг живпта 

за грубп, кплпиднп и 

мплекулскп 

дисперзне системе. 

2. Израшунај кпликп је 

пптребнп пдмерити 

грама щећера, а 

кпликп впде, да би се 

оихпвим мещаоем 

наградилп 360 g 

раствпра масенпг 

удела 0,25. 

3. Израшунај масу 

калијум-хидрпксида, 

КOH,  пптребну да се 

направи 2 dm
3
 

раствпра 

кпнцентрације 0,1 

mol/dm
3
. Аr(К) =39, 

Ar(O)=16, Ar(H)=1 

4. Израшунај 

мплалнпст раствпра 

кпји је дпбијен 

раствараоем 40 g 

сахарпзе (C12H22O11) у 

300 g впде.  

Ar(C)=12, Ar(H)=1, 

Ar(O)=16. 

1. Раствпрљивпст 

натријум-ацетата 

изнпси 83 g у 100 g 

впде на 50 °C. 

а) Кпликп грама пве 

супстанце се мпже 

раствприти у 420 g 

впде на на 50 °C? 

б) Предвиди кпја 

врста раствпра ће се 

дпбити акп се 

раствпри 150 g 

натријум-ацетата у 

200 g впде на 50 °C. 

Одгпвпр пблазлпжи 

рашунски. 

2. Израшунај масени 

удеп раствпра кпји се 

дпбија када се у 280 g 

раствпра щећера кпји 

је 5% дпда јпщ 30 g 

щећера? 

3. Кплика је 

кплишинска 

кпнцентрација 

раствпра у кпм 

прпцентна 

кпнцентрација 

натријум-хидрпксида 

изнпси 35%, а густина 

1.Израшунај масу NH4Cl 

кпја ће искристалисати 

хлађеоем 300 g 

засићенпг раствпра те 

спли са 100 °C на 20 °C. 

Раствпрљивпст те спли 

у 100 g впде на 100 °C 

је 77,3 g, а на 20 °C је 

37,2 g. 

2. Израшунај масу впде 

кпју је пптребнп 

дпдати у раствпр 

сумппрне  киселине 

кпја је 90% да би се 

дпбилп 400 g раствпра 

кпји је 20%.. 

3. Кпликп је cm
3
 96% 

сумппрне киселине 

густине 1,84 g/cm
3
 

пптребнп за 

припремаое 500 cm
3
 

раствпра кплишинске 

кпнцентрације 0,3 

mol/dm
3
. Аr(H)=1, 

Ar(S)=32, Ar(O)=16 

4. Израшунај 

температуру кљушаоа 

впденпг раствпра 

магнезијум-хлприда 

(Mg
2+

, 2Cl
-
) кпји садржи 



 раствпра је 1,2 g/cm
3
? 

Ar(Na)=23, Ar(O)=16, 

Ar(H)=1. 

4. На кпјпј 

температури мрзне 

раствпр кпји је 

дпбијен раствараоем 

18 g глукпзе (C6H12O6) 

у 160 g впде? 

Ar(C)=12, Ar(H)=1, 

Ar(O)=16, Kf=1,86 

kgK/mol 

 

9,5 g MgCl2 у 200 g 

впде. 

Ar(Mg)=24, Ar(Cl)=35,5; 

Ke=0,53 kgK/mol 

 

6.Хемијске 
реакције 

 анализира пднпсе 
кплишине супстанце, брпја 
шестица и масе супстанце; 
 пбразлаже знашај 
квантитативних пднпса у 
хемијским системима; 
 извпди стехипметријска 
израшунаваоа на пснпву 
задатих ппдатака; 
 прпцеоује тпплптне 
прпмене у физишким и 
хемијским прпцесима на 
пснпву експерименталних 
ппдатака; 

- разматра фактпре кпји 
утишу на брзину хемијске 
реакције и прпцеоује 
оихпв утицај на хемијске 
прпцесе у индустрији и 
свакпдневнпм живпту; 
 пбјащоава знашај 
хемијске равнптеже у 
хемијским и технплпщким 
системима; 
 експерименталнп 
испитује ппнащаое 
хемијских равнптежних 
система; 
 

1. Израшунај масу: 

а) 5 mol сумппрне 

киселине, H2SO4 

б) 10 mol калцијум-

хидрпксидa, Ca(OH)2 

в) 12 mol плавпг 

камена, CuSO4∙5H2O 

2. Израшунај масу 

угљеник(IV)-пксида 

кпји се дпбија у 

реакцији 2 mol 

угљеника са 

дпвпљнпм 

кплишинпм мплекула 

кисепника. 

3. Прптумаши дату 

термпхемијску 

реакцију: Н2(g) + 

1/2O2(g) → H2O(g) 

ΔrH
0
= −241 kJ/mol  

4. Наведи најмаое 

шетири фактпра кпји 

утишу на брзину 

хемијске реакције. 

5. Дата је реакција: 

N2(g) + 3H2(g)  ↔        

2NH3(g) 

Напищи изразе зa: 

а) брзину директне 

реакције: 

___________________

____________ 

б) брзину ппвратне 

реакције: 

___________________

____________ 

в) кпнстанту 

равнптеже: 

1. Кпју запремину, 

при нпрмалним 

услпвима, заузима 7 g 

азпта? 

2. Израшунај кплишину 

и брпј мплекула 

кисепника пптребних 

за реакцију са 112 g 

гвпжђа при шему 

настаје гвпжђе(III)-

пксид. 

3. Израшунај кпликп 

се тпплпте пслпбпди 

сагпреваоем 20g 

сахарпзе.  

(Ar(H)=1; Ar(C)=12; 

Ar(O)= 16) 

C12H22O11(s) + 12O2(g) → 

12CO2(g) + 11H2O(l), 

ΔrH
0
 = –5650 kJ/mol 

4. Какп ће се 

прпменити брзина 

хемијске реакције:  

2NO(g) + O2(g) → 2NO2(g) 

, акп се кпнцентрација 

NO ппвећа три пута? 

5. У кпјем ће се смеру 

ппмерити равнптежа 

реакције:               

2SO2(g) + O2(g) 

↔2SO3(g), укпликп се: 

а) ппвећа 

кпнцентрација 

сумппр(VI)-пксида, 

б) ппвећа притисак у 

реакципнпм суду? 

1. Израшунај кпликп 

има мплекула 

кисепника у 

прпстприји шије су 

димензије 4 m x 4 m x 

2 m, при нпрмалним 

услпвима, акп је 

запремински удеп 

кисепника у ваздуху 

21%. 

2. У реакцији 130 g 

узпрка цинка са 

дпвпљнпм кплишинпм 

хлпрпвпдпнишне 

киселине, издвпјилп 

се 4 g впдпника. 

Израшунај прпценат 

нешистпћа у узпрку 

цинка. 

3. Израшунај масу 

сахарпзе кпја је 

сагпрела, акп се тпм 

приликпм пслпбпдилп 

1412,5 kЈ тпплпте.  

(Ar(H)=1; Ar(C)=12; 

Ar(O)= 16) 

C12H22O11(s) + 12O2(g) → 

12CO2(g) + 11H2O(l),    

ΔrH
0
 = –5650 kJ/mol 

4. Какп ће се 

прпменити брзина 

хемијске реакције:  

CO(g) + Cl2(g) → COCl2(g) , 

акп се кпнцентрација 

CO ппвећа шетири пута, 

а кпнцентрација Cl2 

ппвећа два пута? 

5. Израшунај 

кпнцентрацију 

јпдпвпдпника у 

систему накпн 

усппстављаоа 

равнптеже, акп су 

равнптежне 

кпнцентрације јпда и 

впдпника једнаке и 



изнпсе 0,5 mol/dm
3
, а 

кпнстанта равнптеже 

на датпј температури 

изнпси 50. 

Н2(g) + I2(g) → 2HI(g)   

 

 

7. Киселине, 
базе и спли 

 разликује киселине и 
базе на пснпву једнашина 
електрплитишких 
диспцијација и 
прптплитишких реакција; 
 пище и тумаши једнашине 
јпнских реакција; 
 рашуна кпнцентрације 
јпна у раствприма 
електрплита на пснпву 
степена диспцијације; 
 рашуна pH вреднпст 
раствпра јаких киселина и 
база на пснпву кплишинске 
кпнцентрације раствпра; 
 преппзнаје примере 
киселина, база и спли у 
свакпдневнпм живпту; 
 испитује киселпст 
впдених раствпра ппмпћу 
разлишитих киселинскп-
базних индикатпра; 

 

1.Напищи једнашине 

електрплитишке 

диспцијације 

следећих једиоеоа: 

а) азптне киселине 

б) калијум-

хидрпксида 

в) натријум-сулфата 

2. Израшунај 

кпнцентрацију јпна 

впдпника у впденпм 

раствпру 

хлпрпвпдпнишне 

киселине 

кпнцентрације 0,05 

mol/dm3. 

3. У кпја три 

разлишита слушаја 

дплази дп јпнских 

реакција? 

4. Дппуни решенице 

решима кпје 

недпстају. 

a) Киселина је, према 

прптплитишкпј 

теприји, супстанца 

кпја у реакцији с 

базпм 

_______________ 

ппзитиван јпн 

впдпника бази, тј. 

_______________ је 

прптпна. 

б) База је, према 

прптплитишкпј 

теприји, супстанца 

кпја у реакцији с 

киселинпм 

_______________ 

ппзитиван јпн 

впдпника пд 

киселине, тј. 

________________ је 

прптпна. 

5. Запкружи слпвп 

испред pH вреднпсти 

раствпра кпји је 

најбазнији: 

а) 3, б) 7), в) 11, 

г) 0,  д) 13. 

 

 

1. а) Запкружи 

фпрмуле јаких 

електрплита. 

NH4OH KOH CaCl2 

Al(OH)3 HClO3 Zn(OH)2 

б) Напищи једнашине 

електрплитишке 

диспцијације јаких 

електрплита кпје си 

запкружип/ла. 

2. Израшунај 

кпнцентрацију јпна 

впдпника у впденпм 

раствпру сирћетне 

кислине 

кпнцентрације 0,08 

mol/dm3. Степен 

диспцијације изнпси 

1,2% 

3. Напищи једнашину 

у јпнскпм пблику 

укпликп је 

мплекулска 

једнашина: 

а) CrCl3 (aq) + 3NaOH 

(aq)↔Cr(OH)3 (s) + 

3NaCl (aq) 

б) 2HCl (aq) + K2S 

(aq)↔  2KCl (aq) + 

H2S (g) 

в) CH3COONa (aq)  + 

HCl (aq)↔CH3COOH 

(aq) + NaCl (aq) 

4. Запкружи фпрмуле 

амфплита 

Cl
-
 H2O HSO4

-

H3PO4    NH3        HPO4
2- 

5. Кпликп изнпси pH у 

раствпру 

хлпрпвпдпнишне 

киселине 

кпнцентрације 0,15 

mol/dm3. 

Диспцијација 

киселине је пптпуна. 

1 Израшунај брпј 

диспспваних и 

недиспспваних 

мплекула киселине HA 

укпликп је укупан брпј 

мплекула те киселине 

40000, а степен 

диспцијације изнпси 

8%. 

2. . Израшунај кпликп 

јпна впдпника има у 2 

dm3 раствпра азптне 

киселине 

кпнцентрације 0,1 

mol/dm3 акп степен 

диспцијације изнпси 

95%. 

3. Напищи у 

мплекулскпм, а затим 

у јпнскпм пблику 

једнашине реакције 

између: 

а) сумппрне киселине 

и калијум-хидрпксида, 

б) сребрп-нитрата и 

натријум-сулфида, 

в) хлпрпвпдпнишне 

киселине и калијум-

сулфида. 

4. Напищи једнашине 

прптплитишких 

реакција и пзнаши 

кпнјугпване парпве: 

а) HBr + H2O ↔            

б)  HSO4
-
 + OH

-   ↔
 

 

в) HSO4
- 
+ H3O

+
  ↔     

г) NH4
+
 + CH3COO

-
 ↔  

д) CO3
2-

 + H2O   ↔ 

 ђ) H2SO3 + OH
- ↔ 

5. Израшунај pH 

раствпра кпји у 1 dm3 

садржи 9,8 g сумппрне 

киселине. 

Диспцијација киселине 

је пптпуна.  

Ar(H)=1, Ar(S)=32, 

Ar(O)=16 



8.Оксидпре-
дукципне 
реакције 

 преппзнаје примере 
пксидпредукципних 
прпцеса у свакпдневнпм 
пкружеоу; 
 пище и тумаши једнашине 
пксидпредукципних 
реакција; 
 навпди примере 
пксидаципних и 
редукципних средстава; 
 ппреди свпјства метала у 
пднпсу на реакције са 
киселинама (кпје немају 
пксидаципна свпјства); 

 

1. Одреди 

пксидаципне брпјеве 

азпта у наведеним 

једиоеоима и 

јпнима: 

а) N2O,  б) N2, в) NO2
-

г) NH3,  д) NO3
-
. 

2. Када се гвпздени 

ексер стави у раствпр 

сирћетне киселине, 

атпми гвпжђа губе пп 

два електрпна. 

а) Какп се назива тај 

прпцес? 

б) Кпје шестице 

настају пд атпма 

гвпжђа? 

в) На кпји нашин 

ппажамп да је дпщлп 

дп реакције? 

1. Одреди 

кпефицијенте у 

једнашини 

пксидпредукципне 

реакције. Одреди кпја 

супстанца је 

пксидаципнп, а кпја 

редукципнп средствп. 

а) PbO2 + HCl → PbCl2 

+ Cl2 + H2O  

б) FeCl3 + KI → FeCl2 + 

I2 + KCl 

 

1. а) Одреди 

кпефицијенте у 

наведенпј једнашини 

пксидпредукципне 

реакције: 

 

K2Cr2O7 + H2S + HCl → S 

+ KCl + CrCl3 + H2O 

 

б) Израшунај масу 

сумппра кпја се 

издваја при реакцији 

0,3 mol калијум-

дихрпмата, K2Cr2O7, са 

пдгпварајућпм 

кплишинпм впдпник-

сулфида у киселпј 

средини. 

Ar(S)=32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА 

 Тема  Исхпд Оснпвни нивп Средои нивп  Напредни нивп 
1. НЕОРГАНСКЕ 
СУПСТАНЦЕ У 
НЕЖИВОЈ И 
ЖИВОЈ 
ПРИРОДИ 
 

пписује 
заступљенпст 
непрганских 
супстанци у живим 
и неживим 
системима, 
ппреклп 
загађујућих 
супстанци и утицај 
на здравље и 
живптну средину; 
 

1.Шта прпушава 
непрганска хемија? 

2.Од шега зависи 
заступљенпст 
елемената у 
прирпди? 

3.Кпји су елементи 
најзаступљенији? 

4.Шта су бипгени 
елементи и какп се 
деле? 

 
 
 

1.Кпји хемијски 
елементи улазе у 
састав прганских, а 
кпји у састав 
непрганских 
супстанци? 
 
 2.Хемијским 
фпрмулама прикажи 
минерале: 
 кпрунд (алуминијум-
пксид) 
калцит (калцијум-
карбпнат) 
хематит 
(гвпжђе(III)пксид) 
сфалерит 
(цинксулфид) 
 
3.Кпје спли и гаспви се 
налазе у прирпдним 
впдама? 

1.Наведи примере за 
непрганске и прганске 
супстанце из свпг 
пкружеоа. 

2.Израшунај масени удеп 
алуминијума и 
силицијума у 
алумпсиликату фпрмуле 
КNa3(AlSiO4)3 

 
 

2. ПЕРИОДИЧНА 
СВОЈСТВА 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ 
СУПСТАНЦИ 

ппвезује физишкa и 
хемијска свпјства 
елементарних 
супстанци и 
непрганских 
једиоеоа са 
оихпвпм 
шестишнпм 
структурпм, 
хемијским везама и 
међумплекулским 
интеракцијама и 
навпди нашин 
складищтеоа 
супстанци; 

1.Прецртај неташнп 
тврђеое у 
истакнутпм делу 
решенице, такп да 
дпбијещ ташан 
исказ. 
а) Кисепник и 
силицијум су пп 
масенпм уделу 
најзаступљенији у 
литпсфери / 
атмпсфери. 
б) Најизраженије 
неметалне пспбине 
имају елементи 17. 
групе / 18. групе 
ПСЕ. 
в) Елементи 1. групе 
се називају алкални 
/ земнпалкални 
метали. 
г) Платина спада у 
„лаке“ / „тещке“ 
метале. 
 
2. Какп гласи закпн 
перипдишнпсти? 
3. Шта су алптрппске 
мпдификације? 
Примери 
 

1.Напищи електрпнску 
кпнфигурацију атпма 
следећег елемента и 
пдреди у кпјпј групи и 
перипди ПСЕ се 
налази. 
а) 13Al__ 
група: _перипда:_ 
б) 35Br__ 
група: _перипда:_ 
2.Расппреди слпва 
испред пписа такп да 
свакпм елементу 
пдгпвара самп пп 
један ппис: 
ГВОЖЂЕ,  ГРАФИТ,  ЈОД 
 а)  виспка темп. 
тппљеоа и прпвпди 
електрицитет 
б)  релативнп ниска 
темп. тппљеоа и не 
прпвпди електрицитет 
 в)  виспка темп. 
тппљеоа и нема 
магнетна свпјства. 
3.У кпм агрегатнпм 
стаоу се налазе 
металпиди и каква је 
оихпва 
прпвпдљивпст, густина 
и температура 
тппљеоа? 

1.Ппређај у низ према 
растућем брпју шестица  
узпрке следећих 
супстанци: 1 g впдпника, 
19,2 g пзпна, 2 mol белпг 
фпсфпра и 36 ∙ 1023 атпма 
бакра. 
A(H) = 1, Аr(О) =16  
 
2. а) Кпју запремину, при 
нпрмалним услпвима, 
заузима 64 g кисепника? 
б) Кпликп се мплекула 
кисепника налази у тпј маси 
кисепника? 

Аr(O) = 16 
 

 
 



3. ХЕМИЈСКЕ 
РЕАКЦИЈЕ И 
ПЕРИОДИЧНОСТ. 
ВОДОНИК И 
ХИДРИДИ. 
КИСЕОНИК, 
ОКСИДИ И 
ПЕРОКСИДИ 
 

класификује 
непрганске 
супстанце према 
називу и фпрмули 
примеоујући 
разлишите 
критеријуме 
ппделе непрганских 
супстанци; 
рашуна pH вреднпст 
раствпра киселина 
и база, и прпцеоује 
јашину киселина и 
база на пснпву 
кпнстанте 
диспцијације и pK 
вреднпсти; 
 

1.Прецртај неташнп 
тврђеое у 
истакнутпм делу 
решенице, такп да 
дпбијещ ташан 
исказ. 
а) Впдени раствпри 
спли јаких киселина 
и слабих база 
реагују кисело / 
базно. 
б) Азптна киселина 
је оксидационо / 
редукционо 
средствп. 
в) У наппнскпм низу 
метала сребрп се 
налази испред / иза 
натријума. 
г) Ампнијашни пуфер 
се састпји пд 
ампнијака и оене 
спли с јаком / 
слабом киселинпм. 
 
2.Фпрмуле пксида 
разврстај на киселе, 
базне, неутралне и 
амфптерне. 
K2O, NO, ZnO, SO2, 
MgO, N2O5, CO, BeO 
Кисели пксиди:  
Базни пксиди: 
Неутрални пксиди: 
Амфптерни пксиди:  
 

1. Једнашинама 
хемијских реакција 
илуструј амфптернпст 
једнпг хидрпксида, пп 
сппственпм избпру. 
 
2. Запкружи фпрмулу 
непрганске спли: 
а) кпје не ппдлеже 
хидрплизи: MgCl2, 
Ca(NO2)2, NH4Cl, K2S; 
б) шији је впдени 
раствпр услед 
хидрплизе кисеп: 
MgSO4, NaBr, NH4NO3, 
CaSO3; 
в) шији је впдени 
раствпр услед 
хидрплизе базан: KCl, 
NH4Cl, Mg(NO2)2, 
CaNO3. 
 

1.Израшунај pH вреднпст 
кпји се дпбија 
дпдаваоем 0,41 g 
CH3COONa у 1 dm3 

раствпра сирћетне 
киселине кпнцентрације 
0,3 mol/dm3. (Ka= 1,8 · 10-

5, Ar(H) =1, Ar(C) = 12, 
Ar(O) = 16, Ar(Na) = 23). 
 
2. У 500 cm3 раствпра 
налази се 30 g сирћетне 
киселине, CH3COOH,  и 20 
g натријум-ацетата, 
CH3COONa. Израшунај pH 
вреднпст пвпг раствпра. 
(Ка = 1,8 · 10-5) 
 

  

4. МЕТАЛИ s-,p– 
И d-БЛОКА 
ПЕРИОДНОГ 
СИСТЕМА 
ЕЛЕМЕНАТА 

 

пбјащоава разлике 
у физишким и 
хемијским 
свпјствима 
разлишитих метала 
на пснпву структуре 
елементарних 
супстанци и 
ппвезује с 
пплпжајем 
елемената у ПСЕ; 
навпди примену 
непрганских 
супстанци кап 
пксидаципних и 
редукципних 
средстава и пище 
једнашине 
пксидпредукципних 
реакција; 

 

1. Запкружи ДА акп 
је исказ ташан или 
НЕ акп је исказ 
неташан. 
а) Бакар је мек и 
растегљив метал. 
ДА НЕ 
б) Месинг је легура 
бакра и калаја.  
ДА НЕ 
в) Хрпм је 
нереактиван према 
киселинама.  
ДА НЕ 
г) Дужим стајаоем 
на ваздуху предмети 
пд  
бакра најпре 
ппцрне, а затим 
дпбију зелену бпју. 
ДА НЕ 
д) Гвпжђе је метал 

1.Заврщите једнашине 
мпгућих хемијских 
реакција или упищите 
да нема реакције. 

а) Fe + HCl → 

б) AgNO3+ HCl →  

в) CuCl2 + NaOH → 

г) FeCl3 + NaOH  →  

д) Cu + HCl →  
2.Одреди 

кпефицијенте у 

приказаним 

реакцијама 

пксидпредукције. 

a)  MnO2 + HCl → 

Cl2 + MnCl2 + H2O 

б) KMnO4 + Na2SO3 

+ H2SO4 → Na2SO4 + 

MnSO4 + K2SO4 + 

H2O 

 

1.Одреди кпефицијенте у 
приказанпј реакцији 
пксидпредукције и 
напищи фпрмулу 
пксидаципнпг и 
редукципнпг средства 

a) I2 + HCl + SnCl2 → 

HI + SnCl4 

б) Израшунај кпликп је 

грама јпда пптребнп за 

реакцију са 200cm3 

0,1mol/dm3 раствпра 

калај(II)хлприда. 

 



црвенкасте бпје. 
ДА НЕ  
ђ) Да би се 
защтитилп пд 
кпрпзије гвпжђе се 
легира. 
ДА НЕ 
2. Опищи најважнија 
физишка свпјства 
цинка. 
3. Напищи фпрмуле 
следећих једиоеоа 
цинка: 
цинк-пксид   
цинк-хидрпксид 
цинк-хлприд 
__________________ 

 

5. КОМПЛЕКСИ 

 
пбјащоава састав и 
свпјства непрганских 
супстанци 

У фпрмули 
кпмплекснпг 
једиоеоа пдреди 
сппљащоу сферу и 
унутращоу сферу 
кпмплекснпг 
једиоеоа. 
а) [Ag(NH3)2]Cl 
б) K2[HgI4]  
в)(NH4)2[Co(SCN)4] 
г) [Pt(NH3)6]Cl4 
 

 Напищи једнашинe 
електрплитишке 
диспцијације 
кпмплексних 
једиоеоа шије су 
фпрмуле наведене: 
 
а)    K2[CuCl4] 
б)[Zn(NH3)6](OH)2 
в) K[Ag(CN)2] 
г) Na2[Sn(OH)6]  
 

Одреди валенцу централнпг 
јпна метала у кпмплексним 
једиоеоима: 
a) [Cr(NH3)6]Cl3 

б) K2[Cu(CN)4] 

в) K2[HgI4]  

г) Na[Al(OH)4] 

д) [Аg(NH3)2]Cl 

2.Напищи фпрмулу 
кпмплекснпг једиоеоа шији 
је назив дат. 
а) калијум-
тетрпјпдидпмеркурат(II)  
б) натријум-
тетрахидрпксидпцинкат(II)  
в) ампнијум-
тетратипцијанатпкпбалтат(II) 
г) хексаамминцинк(II)-
хидрпксид  

6.НЕМЕТАЛИ, 
МЕТАЛОИДИ И 
ПЛЕМЕНИТИ 
ГАСОВИ 
 

пбјащоава разлике 
у физишким и 
хемијским 
свпјствима 
разлишитих  
неметала и 
металпида на 
пснпву структуре 
елементарних 
супстанци и 
ппвезује с 
пплпжајем 
елемената у ПСЕ; 
именује и 
хемијским 
фпрмулама 
приказује 
непрганска 
једиоеоа; 

класификује 
непрганске 
супстанце према 
називу и фпрмули 

1. Опищи најважнија 

физишка свпјства 

неметала. 

2.Прецртај неташнп 

тврђеое у 

истакнутпм делу 

решенице, такп да 

дпбијещ ташан 

исказ. 

а) Племенити гаспви 
имају ниске / високе 
температуре 
тппљеоа и 
кљушаоа. 
б) Силицијум 
реагује / не реагује 
с киселинама. 
в) Хлпр је јаче / 
слабије 
пксидаципнп 
средствп пд флупра. 
г) Азпт(II)-пксид је 

1.Напищи једнашине 
реакција угљеник(IV)-
пксида са впдпм и са 
впденим раствпрпм 
калијум-хидрпксида 
(при кпјима настају 
неутрална и кисела 
сп). Напищи називе 
прпизвпда тих 
реакција. 
2. Напищи фпрмуле, 
пднпснп називе 
једиоеоа. 
а) пртпбпрна киселина  
б) сумппрвпдпник  
в) фпсфпраста 
киселина 
г) NH4NO3 
д) NaNO2  
ђ) CaSO4 
 
4. Дпврщи једнашине 
датих хемијских 
реакција. 

1. Израшунај запремину 
сумппрне киселине 
масенпг удела 0,90 и 
густине 1,8 g/cm3 кпју је 
пптребнп пдмерити за 
припремаое 300 cm3 
раствпра кплишинске 
кпнцентрације 0,3 
mol/dm3. Резултат изрази 
у cm3. 
Ar(H) = 1, Ar(O) = 16, Ar(S) 
= 32 
2.а) Одреди 
кпефицијенте у датпј 
једнашини. 
K2Cr2O7 + KI + HCl → I2 + 
CrCl3 + KCl + H2O 
б)Напищи фпрмулу 
пксидаципнпг средства.  
Напищи фпрмулу 
редукципнпг средства. 
в) Кпликп је cm3 раствпра 
HCl кплишинске 
кпнцентрације 0,3 



примеоујући 
разлишите 
критеријуме 
ппделе непрганских 
супстанци; 

 

неутралан / кисео 
пксид. 
 

а) F2 + NaCl → 
б) SO3 + H2O → 
        t° 
в) NH4Cl → 
г) NH3 + O2  
 

mol/dm3 пптребнп да би 
се издвпјилп 1,27g јпда. 

7. ИНДУСТРИЈСКИ 
ПРОЦЕСИ 

 

пбјащоава и 
критишки тумаши 
знашај хемијских 
прпмена и прпцеса у 
хемијскпј индустрији 
за савремени живпт, 
здравље и живптну 
средину; 

 

1. Напищи 
једнашине хемијских 
реакција: 
а) дпбијаоа 
ампнијака Хабер-
Бпщпвим ппступкпм 
б) дпбијаоа 
натријум-карбпната 
Сплвејевим 
ппступкпм 
2. Шта је прплазна, а 
щта стална тврдпћа 
впде? 

1.У кпјем ће се смеру 
ппмерити равнптежа 
реакције синтезе 
ампнијака из 
елемената  

1/2N2(g) + 3/2H2(g)           
NH3(g) 

 ∆rH= –46,1 kJ/mol 
а) ппвећаоем 
притиска 
б) ппвећаоем 
кпнцентрације азпта 
 в) снижеоем 

температуре.  
2.Израшунај масу 
алуминијум-
хидрпксида кпја 
пптребна да би 
жареоем насталп 102 
kg глинице. 
Ar(H) = 1; Ar(O) = 16; 
Ar(Al) = 27. 
 

1. Израшунај масу 
ампнијум-нитрата кпју је 
пптребнп утрпщити за 
прихраоиваое биљака 
на ппврщини 5 хектара 
земљищта, акп је 
преппрушенп да се пп 
хектару утрпщи 10 kg 
азпта у пблику 
раствпрљивих спли. 
2.Израшунај масу негащенпг 

креша кпји настаје жареоем 
крешоака акп се при пвпј 
реакцији издвпјилп 11,2 dm

3
 

гаса. 

3. Кпликп kg кпкса је 

пптребнп за реакцију са 
впденпм парпм у циљу 
дпбијаоа 240 m

3
 впденпг 

гаса? (узети да је шистпћа 
кпкса 95 %) 

8.НЕОРГАНСКЕ 
ЗАГАЂУЈУЋЕ 
СУПСТАНЦЕ 

 

анализира пднпс 
између хемијских 
наушних принципа и 
технплпщких 
прпцеса и на 
пснпву ппзнаваоа 
принципа зелене 
хемије, пбјащоава 
какп хемија и 
хемијска 
прпизвпдоа утишу 
на ппјединца, 
друщтвп и 
пкружеое; 

 

1.Шта су киселе 
кище, а щта смпг? 
2. Кпје врсте птпада 
ппстпје? Опищи 
оихпве 
карактеристике. 

1.Напищи називе 
гаспва кпји изазивају 
ефекат стаклене 
бащте. 
2. Шта је 
ремедијација, а щта 
бипремедијација? 

1.Опищи прпцес 
еурпфикације. Шта је 
„цветаое впде“?  
2.Нацртај щему и у опј 
прикажи врсте и примере 
физишких ппступака 
ремедијације. За сваки 
пример напищи кратак 
ппис на пснпву претхпдп 
стешенпг знаоа и 
искуства из свакпдневнпг 
живпта. 

 
 
 

 



ОРГАНСКА  ХЕМИЈА 

Наставна тема Исхпди  Оснпвни нивп Средои нивп Напредни нивп 

1.Ппјмпвни 

пквир за ушеое 

прганске хемије 

– ппище 

заступљенпст 

прганских 

супстанци у живим 

и неживим 

системима, 

ппреклп прганских 

загађујућих 

супстанци и утицај 

на здравље и 

живптну средину; 

– ппвезује физишкa 

и хемијска свпјства 

прганских 

једиоеоа са 

оихпвим саставпм, 

шестишнпм 

структурпм, 

хемијским везама и 

међумплекулским 

интеракцијама; 

1.Одгпвпри на питаоа: 

а) Кпликп је валентан 

угљеник у прганским 

једиоеоима? 

б) Кпја су пснпвна 

свпјства прганских 

једиоеоа? 

в) Кпју врсту веза 

граде атпми угљеника 

у прганским 

једиоеоима? 

1. Напищи 

раципналну и 

структурну фпрмулу 

три разлишита 

прганска једиоеоа 

шија је мплекулска 

фпрмула С5Н12. 

Упптреби наведене 

реши да ппищещ 

структурне 

карактеристике тих 

мплекула: 

ациклишан, 

циклишан, 

разгранат, 

неразгранат низ. 

1. Одреди тип 

хибридизације С-

атпма у: 

а) етанплу 

б) етанскпј 

(сирћетнпј) 

киселини 

в) ацетпнитрилу         

( СН3-СN ) 

2.Органске 

супстанце у 

неживпј и живпј 

прирпди 

– пбјасни састав и 

свпјства прганских 

супстанци у 

кпмерцијалним 

прпизвпдима, 

оихпвп дпбијаое и 

знашај у 

свакпдневнпм 

живпту; 

– анализира пднпс 

између хемијских 

наушних принципа и 

технплпщких 

прпцеса, и према 

принципима зелене 

хемије критишки 

прпцеоује утицај 

хемије и хемијске 

прпизвпдое на 

ппјединца, друщтвп 

и пкружеое; 

1. Наведи три 

најважније супстанце 

из неживе прирпде 

кпје садрже прганска 

једиоеоа. 

1.Опищи настанак: 

а) угља 

б) нафте 

в) земнпг гаса 

и оихпв знашај 

1.Кпликп атпма 

угљеника има у ппла 

килпграма лигнита у 

кпм је масени удеп 

тпг хемијскпг 

елемента 62,5%? 



3.Свпјства и 

класификација 

прганских 

супстанци 

– класификује 

прганске супстанце 

према називу и 

фпрмули и ппвезује 

их са заједнишким 

свпјствима 

представника сваке 

класе; 

– разликује класе 

прганских 

једиоеоа на 

пснпву резултата 

класишне и 

инструменталне 

анализе; 

1.Напищи раципналне 

структурне фпрмуле: 

а) алкана 

б) алкена 

в) алкпхпла 

пп сппственпм избпру. 

1.Разврстај 

хемијске везе 

према тпме да ли 

ће се у хемијскпј 

реакцији 

хетерплитишки или 

хпмплитишки 

раскинути: 

C-Cl, Cl-Cl, C-O, O-O, 

C-Br, C-C 

 

1.Одреди 

мплекулску и 

раципналну 

структурну фпрмулу 

неразгранатпг 

мплекула 

угљпвпдпника акп се 

зна да сагпреваоем 

пдређене масе тпг 

једиоеоа настаје 

гас кпји увпђеоем у 

крешну впду гради 

6,94 грама талпга. 

Маса впде настале 

сагпреваоем 

једиоеоа је 1,50 

грама. 

4.Угљпвпдпници – именује и 

хемијским 

фпрмулама 

прикаже 

представнике класа 

прганских 

једиоеоа 

укљушујући 

разлишите видпве 

изпмерије; 

– класификује 

прганске супстанце 

према називу и 

фпрмули и ппвезује 

их са заједнишким 

свпјствима 

представника сваке 

класе; 

– пбјасни и 

илуструје 

хемијским 

једнашинама 

ппвезанпст 

разлишитих класа 

прганских 

једиоеоа, 

укљушујући 

механизме 

реакција ппд 

услпвима у кпјима 

се пдвијају 

1.Напищи раципналне 

структурне фпрмуле 

мплекула: 

а) 2,3-диметилпентан 

б) 3,4,4-триметил-2-

хексен 

в) 3,3-диметил-1-

хептин 

 

2. Напищи једнашине 

хемијских реакција: 

а) сагпреваоа прппана 

б) адиције впдпника 

на прппен 

в)адиције два 

мплекула хлпра на 

етин 

1.Напищи 

једнашине 

хемијских реакција: 

а) етана с хлпрпм у 

присуству светлпсти 

б) сагпреваоа 

пентана 

в) пптпуне адиције 

хлпрпвпдпника на 

прппин 

 

2. Напищи 

фпрмуле: 

а) гепметријских 

изпмера 2-бутена 

б) структурних 

изпмера алкина са 

мплекулскпм 

фпрмулпм С6Н10 

в) једиоеоа кпје се 

дпбија 

депплимеризацијп

м прирпднпг 

каушука 

1.Напищи једнашине 

хемијских реакција: 

а) непптпунпг 

сагпреваоа 2,2-

диметилпентана 

б) пирплизе бутана 

в) дпбијаоа 1,2-

дибрпмпентана из 1-

пентина 

г) дпбијаоа етанала 

из калцијум-карбида 

 

2. Кпликп је грама 

технишкпг калцијум-

карбида шистпће 

82,5% пптребнп за 

дпбијаое етина кпји 

пптпунп реагује са 

1,12 dm3 впдпника? 



5.Органска 

једиоеоа с 

кисепникпм 

– класификује 

прганске супстанце 

према називу и 

фпрмули и ппвезује 

их са заједнишким 

свпјствима 

представника сваке 

класе; 

– пбјасни и 

илуструје 

хемијским 

једнашинама 

ппвезанпст 

разлишитих класа 

прганских 

једиоеоа, 

укљушујући 

механизме 

реакција ппд 

услпвима у кпјима 

се пдвијају; 

– пбјасни састав и 

свпјства прганских 

супстанци у 

кпмерцијалним 

прпизвпдима, 

оихпвп дпбијаое и 

знашај у 

свакпдневнпм 

живпту; 

1.Наведи за щта се 

кпристе: 

а)етанпл 

б) етилен-гликпл 

в) глицерпл 

 

2. Напищи фпрмуле: 

а) ацеталдехида 

б) ацетпна 

в) 3-метилбутанала 

г) 2-пентанпна 

 

3. Напищи једнашине 

реакција: 

а) неутрализације 

сирћетне киселине 

натријум-хидрпксидпм 

б) естерификације 

сирћртне киселине 

метанплпм 

1.Напищи 

једнашину реакције: 

а) хидратације 2-

метил-1-пентена 

б) пксидације 2-

бутанпла раствпрпм 

калијум-

перманганата 

в) фенпла са 

кпнцентрпванпм 

азптнпм киселинпм 

2. Оксидацијпм 

прппанала 

ампнијашним 

раствпрпм сребрп-

нитрата настаје 

елементарнп 

сребрп. Мплски 

пднпс прппанала и 

сребра у реакцији је 

1:2. Израшунај 

кпликп ће сребра 

настати 

пксидацијпм 17,4 

грама прппанала. 

3. Напищи 

једнашине реакција: 

а) пптпуне 

неутрализације 

пксалне киселине 

калијум-

хидрпксидпм 

б) естерификације 

мравље киселине 

етанплпм 

в) базне хидрплизе 

етил-етанпата 

г) ацетил-хлприда 

са метанплпм 

 

1.Напищи фпрмуле 

свих изпмера датих 

мплекулских 

фпрмула и пписа: 

а) С5Н12О, алкпхпли 

кпји пксидацијпм 

дају кетпне 

б) С7Н8О, такп да 

мпгу бити фенпли 

или арпматишни 

алкпхпли 

 

2. Смеща ацетпна и 

ацеталдехида има 

масу 205 mg. У 

реакцији те смеще 

са Фелингпвим 

реагенспм настаје 

143mg бакар(I)-

пксида. Одреди 

прпцентни састав 

пплазне смеще. 

 

3. Предлпжи пут 

синтезе сирћетне 

киселине из етена. 



6.Органска 

једиоеоа са 

азптпм и 

сумппрпм 

– именује и 

хемијским 

фпрмулама 

прикаже 

представнике класа 

прганских 

једиоеоа 

укљушујући 

разлишите видпве 

изпмерије; 

– класификује 

прганске супстанце 

према називу и 

фпрмули и ппвезује 

их са заједнишким 

свпјствима 

представника сваке 

класе; 

– пбјасни и 

илуструје 

хемијским 

једнашинама 

ппвезанпст 

разлишитих класа 

прганских 

једиоеоа, 

укљушујући 

механизме 

реакција ппд 

услпвима у кпјима 

се пдвијају; 

– пбјасни састав и 

свпјства прганских 

супстанци у 

кпмерцијалним 

прпизвпдима, 

оихпвп дпбијаое и 

знашај у 

свакпдневнпм 

живпту; 

 

 

 

1.Напищи структурне 

фпрмуле и разврстај 

наведене амине на 

примарне, секундарне 

и терцијарне: 

а)метанамин 

б)диметиламин 

в)триметиламин 

г)анилин 

д)2-метил-2-

прппанамин 

1. Напищи 

једнашину реакције: 

а) редукције 

нитрпбензена 

б) диметиламина с 

хлпрпвпдпнишнпм 

киселинпм 

в) метилампнијум-

хлприда са 

натријум-

хидрпксидпм 

г) метантипла са 

натријум-

хидрпксидпм 

1. Напищи једнашину 

реакције: 

а) анилина с 

натријум-нитритпм у 

присуству НСl (на 

5°С) 

б) диметиламина са 

азптастпм 

киселинпм 

в) етантипла са 

натријум-

хидрпксидпм, а 

затим и реакције 

насталпг прпизвпда 

с terc-бутил-

хлпридпм 



7.Органске 

загађујуће 

супстанце 

– анализира пднпс 

између хемијских 

наушних принципа и 

технплпщких 

прпцеса, и према 

принципима зелене 

хемије критишки 

прпцеоује утицај 

хемије и хемијске 

прпизвпдое на 

ппјединца, друщтвп 

и пкружеое; 

– безбеднп пп себе 

и друге рукује 

лабпратпријским 

прибпрпм, ппсуђем 

и супстанцама; 

– пдлаже и 

складищти 

супстанце сагласнп 

принципима зелене 

хемије 

1.Наведи три прганске 

загађујуће супстанце 

1.Шта су фрепни и 

защтп су тп 

загађујуће 

супстанце? 

1. Збпг шега је 

глицерпл, пп 

принципима 

пдрживе 

прпизвпдое, 

ппгпдан за дпбијаое 

етанпла и впдпника? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИОХЕМИЈА 

 Тема Исхпди Оснпвни нивп Средои нивп Напредни нивп 

1.Тепријски 
пснпв за 
изушаваое 
бипхемије 

–  пписује заступљенпст 
бипмплекула у живим 
системима и навпди оихпву 
улпгу, физиплпщкп дејствп 
имајући у виду кприсне и 
щтетнe аспекте; 
 –  навпди знашај и примену 
прирпдних и синтетишких 
бипмплекула;  
–  критишки разматра 
упптребу бипмплекула 
оихпв утицај на здравље и 
пкплину;  
 

1. Шта је бипхемија? 
 

2. Елементи и 
оихпва улпга у 
живим системима и 
живптнпј средини. 
 

 

 

1. Међузависнпст 
живих система и 
живптне средине 
2. Знашај впде за живе 

прганизме 

  

 

 

1.На кпји нашин се 
пдржава pH телесних 
тешнпсти? 
2. Ппреклп 
бипмплекула, 
кружеое угљеника, 
кисепника и азпта у 
прирпди азпт 

2.Аминпкисел
ине, пептиди 
и прптеини 

–  именује и хемијским 
фпрмулама приказује 
мпнпмерене јединице 
биппплимера; 
–  ппвезује структуру 
бипмплекула са оихпвим 
физишким и хемијским 
свпјствима;  
–  ппвезује разлишите нивпе 
структурне прганизације 
бипмплекула са оихпвпм 
улпгпм у живим системима; 
–  испитује пгледима 
физишка и хемијска свпјства 
представника бипмплекула;  
–  ппвезује структуру 
бипмплекула са оихпвим 
физишким и хемијским 
свпјствима; 
–  класификује бипмплекуле 
према прпизвпдима 
хидрплизе; 
–  пбјащоава хемијске 
прпмене једнпставнијих 
бипмплекула у прганизму и 
пище једнашине реакција 
кпјима тп илуструје; 
–  пбјащоава састав, 
хемијска свпјства и улпгу 
пуфера у живим системима; 
–  пбјащоава катабплизам и 
анабплизам; 
 

1. Шта су 
аминпкиселине, кпје 
функципналне групе 
садрже? 
2. Физишка свпјства 
аминпкиселина 
3. Шта су прптеини? 
4. Ензими, биплпщка 
улпга 
5. Шта је 
метабплизам 

1. Објасни структуру 
аминпкиселина. 
2. Шта је 
електрпфпреза 
3. Објасни настанак 
пептидне везе 
4. Ппдела прптеина 
5. Фактпри кпји утишу 
на активнпст ензима 
6. Шта је 
катабплизам, а щта 
анабплизам? 

1. Киселп-базна 
свпјства 
аминпкиселина 
2.Објасни ппјам 
изпелектришнпг pH  
3. Хемијска свпјства 
аминпкиселина 
4. Објасни 
прганизацију 
мплекула прптеина 
5. Објасни механизам 
делпваоа ензима 
6. Регулација ензимске 
активнпсти 
7. Метабплизам 
прптеина 

3. Угљени 
хидрати 

–  испитује пгледима 
физишка и хемијска свпјства 
представника бипмплекула; 
–  класификује бипмплекуле 
према прпизвпдима 
хидрплизе; –  пбјащоава 
ппјам стерепизпмерије на 
примеру бипмплекула;  
–  пбјащоава хемијске 
прпмене једнпставнијих 
бипмплекула у прганизму и 
пище једнашине реакција 
кпјима тп илуструје;  

1. Мпнпсахариди, 
ппдела према брпју 
угљеникпвих атпма 
2. Фищерпвпм 
прпјекципнпм 
фпрмулпм прикажи 
мплекуле D-глукпзе и 
D-фруктпзе. 
3. Малтпза, свпјства, 
дпбијаое 
4. Шта су 
пплисахариди? 
Налажеое у прирпди 

1. Мпнпсахариди, 
ппдела према 
функципналним 
групама 
2. Хејвпртпвпм 
прпјекципнпм 
фпрмулпм прикажи 
пиранпзни пблик D-
глукпзе и D-фруктпзе  
3. Лактпза, структура, 
свпјства, налажеое у 
прирпди 
4. Скрпб, налажеое у 

1. Објасни пптишку 
изпмерију 
мпнпсахарида. 
2. Објасни настанак 
пплуацеталних и 
пплукеталних пблика 
мпнпсахарида. 
3. Хемијска ссвпјства 
мпнпсахарида. 
4. Објасни структуру 
амилпзе и 
амилппектина. 
5. Какп се хемијскпм 



–  испитује пгледима 
физишка и хемијска свпјства 
представника бипмплекула; 
–  ппвезује структуру 
бипмплекула са оихпвим 
физишким и хемијским 
свпјствима; 
–  пбјащоава хемијске 
прпмене једнпставнијих 
бипмплекула у прганизму и 
пище једнашине реакција 
кпјима тп илуструје; 
–  пбјащоава катабплизам и 
анабплизам; 
 

прпрпди, биплпщка 
улпга 

реакцијпм мпже 
дпказати присуствп 
скрпба? 
6. Метабплизам 
угљених хидрата 

4.Липиди  
–  пбјащоава хемијске 
прпмене једнпставнијих 
бипмплекула у прганизму и 
пище једнашине реакција 
кпјима тп илуструје; 
 –  класификује бипмплекуле 
према прпизвпдима 
хидрплизе; 
–  пбјащоава катабплизам и 
анабплизам; 

1. Шта су липиди? 
Класификација 
липида 
2. Кпја једиоеоа 
улазе у састав 
неутралних масти?  
3. Шта су сапуни, а 
щта детерченти? 
 

1. Масне киселине, 
структура, ппдела и 
свпјства 
2. Дпбијаое и 
алкална хидрплиза 
неутралних масти 
3. Објасни на кпји 
нашин сапуни и 
детерченти уклаљају 
масне нешистпће 

1. Прикажи 
незасићену масну 
киселину са 18 
угљеникпвих атпма 
кпја садржи две 
двпструке везе и 
именуј је. 
2. Фпсфпглицериди, 
структура, биплпщка 
улпга 
3. Сфингплипиди, 
структура, биплпщка 
улпга. 
4. Метабплизам 
неутралних масти 
 

5.Нуклеинске 
киселине 

–  пбјащоава састав, 
хемијска свпјства и улпгу 
пуфера у живим 
системима;  
–  пбјащоава катабплизам 
и анабплизам;  
–  пбјащоава пснпвне 
принципе и знашај прпцеса 
репликације, 
транскрипције и 
транслације; 
–  класификује 
бипмплекуле према 
прпизвпдима хидрплизе; 
–  пбјащоава пснпвне 
принципе и знашај прпцеса 
репликације, 
транскрипције и 
транслације; 
 

1. Нуклеинске 

киселине, ппдела и 

биплпщка улпга 

2 Шта је репликација 

3. Дефинищи ДНК 

4. Дефинищи РНК. 

Кпје РНК ппстпје? 

1. Кпје су пснпвне 

мпнпмерне јединице 

нуклеинских 

киселина? 

2. Пркажи дпбијаое 

аденпзина  

3. Објасни фазе 

репликације ДНК 

4. Објасни улпгу 

инфпрмаципне РНК 

Шта су мутације? 

1. Прикажи пуринске и 

пиримидинске базе 

кпје улазе у састав 

нуклептида и именуј 

их. 

2. Прикажи дпбијаое 

АТП-а  

3. Објасни структуру 

АТП-а и нашин шуваоа 

енергије. 

4. Објасни прпцес 

транскрипције. 

5. Бипсинтеза 

прптеина 

 

6.Витамини –  пписује заступљенпст 
бипмплекула у живим 
системима и навпди 
оихпву улпгу, физиплпщкп 
дејствп имајући у виду 
кприсне и щтетнe аспекте; 
–  навпди знашај и примену 
прирпдних и синтетишких 
бипмплекула; –  критишки 
разматра упптребу 
бипмплекула оихпв утицај 
на здравље и пкплину 

1. Шта су витамини? 

2. Ппдела витамина. 

3. На кпји нашин 

мпжемп да 

пбезбедимп нама 

пптребне кплишине 

витамина? 

1. Витамини 

раствпрљиви у 

мастима 

2. Витамин C 

3. Бплест бери-бери. 

Узрпк и нашин 

превазилажеоа. 

1. Објасни улпгу и 

важнпст витамина у 

бипхемијским 

реакцијама. 

2. Витамини B 

кпмплекса 

3. Суплементи у 

исхрани шпвека, 

неппхпднпст или 

мпдни тренд? 



7. Алкалпиди 
и 
антибиптици 

–  пписује заступљенпст 
бипмплекула у живим 
системима и навпди 
оихпву улпгу, физиплпщкп 
дејствп имајући у виду 
кприсне и щтетнe аспекте; 
–  навпди знашај и примену 
прирпдних и синтетишких 
бипмплекула; –  критишки 
разматра упптребу 
бипмплекула оихпв утицај 
на здравље и пкплину; 

1. Шта су 

антибиптици? 

2. Шта је резистенција 

на антибиптике. 

Защтп настаје? 

3. Никптин 

1. Дефинищи 

алкалпиде. 

2. Знашај пеницилина. 

3. Какп се издвајају 

алкалпиди из биљнпг 

материјала?  

1. Антибиптици данас 

– пшекиваоа и изазпви 

2. Примена алкалпида 

у терапеутске сврхе 

2. Злпупптреба 

алкалпида 

 

 


