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Испитна питања :

1.Структура атома – Боров модел атома

2. Структура атома – Таласно-механички модел атома

3. Структура атома – Енергетски нивои и поднивои

4. Структура атома – Изградња електронског омотача

5. Енергија јонизације. Афинитет према електрону. Електронегативност

6. Јонска веза. Својства јонских једињења. Задатак :приказати Луисовим симболима формирање јонске 
везе ( Νаа2О, МgО, СаСlО, СаСl2, NаF ). аF ). 

7. Ковалентна веза. Својства ковалентних једињења. Задатак :приказати Луисовим симболима 
формирање ковалентне везе ( Н2О, О2, NаF ). 2 СН4, NаF ). Н3 ).

8. Водонична веза

9. Хемијски закони 

10. Прорачун на основу мола , молске масе и молске запремине . Рачунски задаци

11. Израчунавање процентног састава елемента у једињењу на основу хемијске формуле. Рачунски 
задаци 

12. Израчунавање количине елемента у датој количини једињења на основу хемијске формуле. Рачунски
задаци 

13. Постављање хемијске формуле. Рачунски задаци 

14. Брзина хемијских процеса

15. Хемијска равнотежа. Пример

16. Ле Шателијеов принцип. Пример

17. Дисперзни системи - Колоидни ситеми

18. Дисперзни системи – Суспензије и емулзије , прави раствори

19. Растворљивост

20. Дисперзни системи- Масени удео (процентна концентрација). Рачунски задатак



21. Дисперзни системи- Количинска концентрација. Рачунски задатак

22. Електролитичка дисоцијација. Јаки и слаби електролити.

23. Оксиди, подела , добијање, својства

24. Базе, добијање, својства

25. Киселине , добијање, својства

26. Јонски производ воде. рН вредност

27. Неутрализација

28. Соли, подела , добијање, својства

29. Хидролиза соли

30. Оксидо-редукционе реакције. Пример

31. Прорачун на основу хемијских једначина са чистим супстанцама. Рачунски задатак

32. Прорачун на основу хемијских једначина са супстанцама које садрже примесе. Рачунски задатак

33.Водоник, добијање , својства, примена

34. Кисеоник, добијање , својства, примена

35. Заједничка својства елемената 1.групе Периодног система елемената

36. Натријум и калијум, добијање, својства, примена и једињења

37. Заједничка својства елемената 2.групе Периодног система елемената

38. Магнезијум и калцијум, добијање, својства, примена и једињења

39. Заједничка својства елемената 13. (IIIа) групе Периодног система елемената

40. Заједничка својства елемената 14. (IVа) групе Периодног система елеменатаа) групе Периодног система елемената

41. Угљеник, својства и једињења

42. Заједничка својства елемената 15. (Vа) групе Периодног система елеменатаа) групе Периодног система елемената

43. Азот, својства и једињења

44. Фосфор, својства и једињења

45. Заједничка својства елемената 16. (Vа) групе Периодног система елеменатаIа) групе Периодног система елемената

46. Сумпор, својства, примена и једињења

47. Заједничка својства елемената 17. (Vа) групе Периодног система елеменатаIIа) групе Периодног система елемената

48. Хлор, бром, јод, својства и једињења

49. Заједничка својства прелазних метала- Бакар, цинк, својства и примена

50. Заједничка својства прелазних метала- Хром, манган, својства и примена



51. Заједничка својства прелазних метала- Гвожђе, жива, својства и примена
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