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Увод
Хемија је на државној матури изборни предмет.
Испитни каталог за државну матуру из Хемије 
темељни је докуменат испита којим се јасно описује 
шта ће се и како испитивати на државној матури из 
овог предмета у школској години 2011/2012.
Испитни каталог садржи све потребне информације 
и детаљна објашњења о облику и садржају испита. 
Њиме се јасно одређује шта се од приступника 
очекује на испиту.
Испитни каталог усклађен је са одобреним 
четворогодишњим Наставним планом и 
програмом1  

за Хемију у гимназијама.
Испитни каталог садржи ова поглавља:

Подручја испитивања
Образовни исходи
Структура испита
Технички опис испита
Опис бодовања
Примери задатака с детаљним објашњењем
Припрема за испит.

У првом и другом поглављу читалац може наћи 
одговор на питање шта се испитује.
У првом су поглављу наведена подручја 
испитивања, односно кључна знања и вештине из 
овог предмета које се испитују овим испитом.
У другом је поглављу, кроз конкретне описе онога 
што приступник треба да зна, разуме и може да 
учини, објашњен начин на који ће се наведена 
знања и вештине проверавати.

1 Гласник Министарства просвјете и шпорта, Посебно издање 
број 2, Школске новине, Загреб, 1995.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Треће, четврто и пето поглавље одговарају на 
питање како се испитује, а у њима је објашњена 
структура и облик испита, врсте задатака те начин 
провођења и вредновања појединих задатака и 
испитних целина.
У шестом су поглављу примери задатака с 
детаљним објашњењем.
Седмо поглавље одговара на питање како се 
припремити за испит.
Додатно, уз Испитни каталог за државну матуру из 
Хемије објављен је огледни пример испита, кључ за 
одговоре и начин бодовања.

1. Подручја испитивања
Испитом из Хемије проверава се остварени ниво 
усвојеног знања из опште, физичке, неорганске и 
органске хемије те компетенције приступника у 
овим подручјима:
1. Супстанце, агрегатна стања и физичка својства 

материја, раствори и растворљивост материја
2. Грађа атома, хемијске везе, грађа молекула и 

периодни систем хемијских елемената
3. Хемијска симболика, стехиометрија и проблемски 

задаци
4. Врсте хемијских реакција, једначине хемијских 

реакција неорганских и органских супстанци, 
енергетски биланси хемијских реакција

5. Брзина хемијске реакције и равнотежа
6. Киселине, базе, соли и Бренстед-Лоријева теорија 

киселина и база
7. Електрохемија.
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супстанци из смеша (таложење, 
прекристализација, седиментовање, 
декантовање, филтрација, дестилација, 
сублимација, екстракција, хроматографија)

1.7. предложити поступак раздвајања смеше 
супстанци на темељу познавања њеног 
хемијског састава

1.8. објаснити појам топљивости супстанци и утицај 
температуре на топљивост твари

1.9. објаснити на атомском (молекулском) нивоу 
процесе који се догађају током растварања 
супстанци

1.10. анализирати наведена физичка својства 
раствора и разликовати незасићене, засићене 
и презасићене  
растворе

1.11. упоредити топљивости различитих супстанци 
на темељу описа промена опажених током 
огледа и  
предвидети могуће исходе огледа повезаних с 
топљивошћу супстанци

1.12. разликовати врсте дисперзних система и 
објаснити узроке посебних физичких својстава 
колоидних система

1.13. објаснити шта су колигативна својства и 
навести примере (промена притиска паре, 
снижење тачке мржњења, повишење тачке 
кључања, осмотски притисак)

1.14. описати темељне типове кристалних структура 
изграђених од истоврсних атома и темељне 
типове  
кристалних структура бинарних једињења те 
разликовати њихове јединичне ћелије

2. Образовни исходи
У овоме су поглављу за свако подручје испитивања 
одређени образовни исходи, односно конкретни 
описи онога што приступник мора да зна, 
разуме или може да учини како би постигао 
жељени позитиван успех на испиту. Образовни 
исходи подељени су у седам испитних целина, 
а велики број наставних садржаја неорганске 
хемије, органске хемије и биохемије покривен 
је образовним исходима повезаним с грађом 
молекула и хемијским реакцијама.

1. Супстанце, агрегатна стања и физичка 
својства супстанци, раствори и растворљивост 
супстанци
1.1. познавати хемијску намену супстанци из 

свакодневне употребе и намену уобичајених 
лабораторијских хемикалија

1.2. проценити опасности и предвидети потребне 
мере сигурности при раду с хемикалијама 
(посебно са супстанцама из свакодневне 
употребе)

1.3. навести и описати темељна физичка својства 
узорака супстанци (агрегатно стање, тврдоћа, 
магнетичност, тачка кључања, тачка топљења, 
густина, оптичка активност)

1.4. описати физичка својства јонских материја и 
објаснити електрична својства њихових талина 
или раствора

1.5. анализирати наведена физичка и хемијска 
својства супстанци и разврстати их на 
елементарне супстанце, хемијска једињења, 
хомогене и хетерогене смеше или одредити о 
којој (каквој) је врсти супстанце реч

1.6. описати темељне физикалне поступке одвајања 
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2. Грађа атома, хемијске везе, грађа молекула и 
периодни систем хемијских елемената
2.1. објаснити грађу атома и односе између 

електрички неутралних и набијених атомских 
или молекулских врста (на пример, објаснити 
односе између Н, Н−, Н+ или О2 и О2

2−)
2.2. објаснити појмове: протонски (атомски), 

неутронски и нуклеонски (масени) број те 
користити њима припадајуће симболе

2.3. објаснити значење појмова: нуклид, изотоп, 
изобар и хемијски елеменат

2.4. објаснити повезаност електронске структуре 
атома и емисионих или апсорпцијских спектара 
елементарних супстанци

2.5. објаснити однос електронске структуре и 
величине атомске врсте (на пример, објаснити 
однос величине неутралног атома и атомског 
јона)

2.6. објаснити и упоредити различите полупречнике 
атома (атомски, јонски, ковалентни, ван дер 
Валсов)

2.7. повезати положај хемијског елемента у 
периодном систему елемената са електронском 
структуром његових атома и на темељу њега 
предвидети физичка и хемијска својства 
елементарне супстанце

2.8. приказати електронску конфигурацију атома и 
јона хемијских елемената прва четири периода 
периодног система елемената или на темељу 
приказане електронске конфигурације 
препознати врсту атома или јона

2.9. објаснити појам изоелектронске врсте, навести 
примере и упоредити њихове величине

2.10. објаснити појмове: енергија јонизације, 

електронски афинитет и електронегативност 
те објаснити  
периодичност ових атомских својстава

2.11. разликовати три основне врсте хемијских веза 
(јонску, ковалентну и металну везу) и објаснити  
њихова својства

2.12. објаснити значење појмова: једнострука, 
двострука и трострука ковалентна веза

2.13. објаснити утицај температуре на хемијске везе 
и међумолекулске интеракције

2.14. проценити врсту хемијске везе на темељу 
разлике електронегативности повезаних 
атома

2.15. објаснити значење елемената Луисове 
симболике (тачкице, цртице, слова) те 
приказати Луисове  
симболе атомских врста или нацртати Луисове 
структурне формуле неорганских и органских  
молекула и јона

2.16. препознати и објаснити случајеве када долази 
до одступања од правила октета

2.17. анализирати Луисове структурне формуле 
различитих молекула и разликовати у њима 
функцијске сличности и разлике

2.18. на темељу Луисове структурне формуле или 
структурног дијаграма молекуле написати  
молекулску формулу супстанце

2.19. предвидети просторну грађу молекуле (VSЕPR) 
и описати је као линеарну, планарну, 
пирамидалну,  
бипирамидалну, тетраедарску, октаедарску, 
прстенасту или ланчану

2.20. објаснити појмове и навести примере 
структурних изомера, стереоизомера, 
геометријских изомера,  
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оптичких изомера, диастереоизомера и 
енантиомера

2.21. објаснити појам и навести пример 
асиметрично супституираног угљеничног 
атома те објаснити  
појам апсолутне конфигурације и правила 
њеног одређивања и исказивања (CIP-
правила)

2.22. анализирати грађу молекуле и предвидети 
доминантну врсту међумолекулских 
интеракција те  
основна физичка и хемијска својства 
супстанце

2.23. анализирати структурне или хемијске формуле 
и препознати примере молекула које се могу  
удруживати водоничним везама

2.24. навести, објаснити и описати основне 
карактеристике молекула угљиководоника, 
алкохола, алдехида, кетона, етера, 
карбоксилних киселина и њихових деривата и 
амина

2.25. схематски приказати и објаснити својства 
пептидне везе

2.26. схематски приказати структуре биолошки 
важних молекула (шећери, масти, 
аминокиселине, протеини)

3. Хемијска симболика, стехиометрија и 
проблемски задаци
3.1. на темељу хемијског назива супстанци написати 

њену хемијску формулу (или обрнуто)
3.2. разликовати хемијске формуле јонских и 

ковалентних једињења
3.3. изразити хемијски састав смеше супстанци 

(односи, удели, концентрације, молалитет) те на 
један начин изражен хемијски састав изразити 

на други начин (на пример, претворити масену 
у запреминску концентрацију)

3.4. квантитативно изразити елементни састав 
хемијског једињења на темељу његове хемијске 
формуле и одредити хемијску формулу 
једињења на темељу резултата хемијске 
анализе

3.5. објаснити појмове: релативна атомска маса и 
релативна молекулска маса, бројност, количина 
супстанце, мол, Авогадрова константа и 
моларна маса супстанце те их израчунати на 
темељу заданих података

3.6. израчунати количину, масу и запремину 
супстанце  потребну за хемијску реакцију или 
израчунати количину, масу и запремину 
супстанце која ће током ње настати

3.7. објаснити (или израчунати) број атома или 
формулских јединки једињења који припада 
одређеном типу јединичне ћелије

3.8. објаснити односе између мерних јединица, 
исправно их користити у рачунским задацима и 
претварати изведене мерне јединице једне у 
друге

3.9. ишчитати податке из графичког приказа или на 
темељу заданих података начинити потребни 
графички приказ

3.10. применити, повезати и комбиновати потребне 
математичке изразе те решити и израчунати 
рачунске и једноставне стехиометријске 
проблеме. Овај образовни исход подразумева 
различите задатке па га можемо објаснити 
овим примерима:

3.10.1. израчунати густину, запремину или масу 
узорка супстанце на темељу заданих 
података

3.10.2. повезати макроскопску и микроскопску 
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густоћу на темељу геометријских података о 
јединичним ћелијама, броју припадних 
атома и њиховим масама

3.10.3. применити принцип разређивања раствора 
(или приредити раствор одређеног састава)

3.10.4. на темељу колигативних својстава 
израчунати моларну масу супстанце

3.10.5. израчунати промену тачке мржњења коју ће 
изазвати растварање одређене количине 
супстанце у одређеном раствору

3.10.6. применити једначину стања идеалног гаса и 
израз за наелектрисање те израчунати 
запремину гаса који ће се развити на 
електроди током електролизе

3.10.7. применити Фарадејеве законе електролизе
3.10.8. израчунати pH-вредности и pОH-вредности 

текућина на темељу заданих концентрација 
оксонијевих или хидроксидних јона

3.10.9. написати израз за константу равнотеже или 
израчунати равнотежне концентрације 
реактаната и продуката у реакцијској смеши

4. Врсте хемијских реакција, једначине хемијских 
реакција неорганских и органских супстанци, 
енергетски биланси хемијских реакција
4.1. објаснити хемијску реакцију на атомском 

(молекулском) нивоу те објаснити квалитативно 
и квантитативно значење једначине хемијске 
реакције

4.2. анализирати опис хемијске реакције те на 
темељу њега написати тачну једначину хемијске 
реакције и у њој исправно означити агрегатна 
стања реактаната и продуката

4.3. објаснити појмове: меродавни реактант, 
сувишак реактанта и искоришћење хемијске 
реакције

4.4. објаснити појмове: хемијска синтеза, хемијска 
анализа, пиролиза (у смислу термичког распада 
у одсуству ваздуха), оксидација (у смислу 
термичког распада уз присуство ваздуха), 
фотолиза, електролиза, адиција, супституција, 
елиминација

4.5. предвидети продукте органских и неорганских 
хемијских реакција

4.6. разликовати врсте хемијских реакција (посебно 
адицију, супституцију и елиминацију)

4.7. навести и написати синтетске и 
карактеристичне хемијске реакције 
угљоводоника, алкохола, алдехида, кетона, 
карбоксилних киселина и амина

4.8. навести, препознати и применити органске 
синтетске реакције и реагенсе 

4.9. навести типичне аналитичке пробе (доказне 
реакције)  и написати одговарајуће једначине 
хемијских реакција  
Да бисмо објаснили овај образовни исход, 
наводимо неколико примера: таложење 
металних халогенида из раствора, таложење 
карбоната или сулфата земноалкалних метала, 
идентификација супстанци бојањем пламена, 
карактеристичне реакције на двоструке и 
троструке везе, специфичне реакције органских 
молекула попут алдехида, шећера, 
аминокиселина или протеина...

4.10. објаснити узроке енергетских промена до 
којих долази током промене агрегатног стања 
или током хемијске реакције

4.11. разликовати појмове егзотермне и 
ендотермне промене

4.12. приказати дијаграмом резултате 
термохемијског огледа

4.13. израчунати реакцијску енталпију
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5. Брзина хемијске реакције и равнотежа
5.1. објаснити појам брзине хемијске реакције и 

како различити елементи утичу на брзину 
хемијске реакције (концентрација реактаната, 
температура, катализатор, величина површине 
на којој се збивају хетерогене хемијске 
реакције)

5.2. објаснити и разликовати појмове: катализа, 
катализатор и инхибитор

5.3. објаснити појам ензима и улогу ензимских 
функција у живим системима

5.4. графички обрадити резултате мерења брзине 
хемијске реакције

5.5. објаснити појам равнотежног стања хемијског 
система

5.6. написати израз за емпиријску константу 
равнотеже хемијског система

5.7. повезати вредност константе равнотеже с 
равнотежним концентрацијама или 
равнотежним притисцима реактаната и 
продуката у реакцијској смеши

5.8. објаснити и на темељу заданих података 
израчунати степен реакције и степен 
дисоцијације

5.9. објаснити Ле Шатељеов принцип и утицај 
различитих елемената на равнотежно стање 
хемијског система (ΔТ, Δp, ΔcП, ΔcП)

5.10. повезати дијаграм зависности концентрације 
супстанце о времену с једначином хемијске 
реакције и одредити из њега која је супстанца 
меродавни реактант или на темељу њега 
написати израз за емпиријску константу 
равнотеже

5.11. објаснити појам јонског продукта воде
5.12. објаснити појам pH-вредности

6. Киселине, базе, соли и Бренстед-Лоријева 
теорија киселина и база
6.1. разликовати појмове: киселина, хидроксид и 

база (на нивоу Агениусове теорије)
6.2. предвидети исходе једноставних киселинско-

базних хемијских реакција
6.3. дефинисати појмове киселине и базе у оквиру 

Бренстед-Лоријеве теорије и у конкретном 
примеру одредити која је јединка Бренстед--
Лоријева киселина, а која Бренстед-Лоријева 
база

6.4. објаснити појам реакције неутрализације (у 
оквиру Бренстед-Лоријеве теорије киселина и 
база)

6.5. објаснити однос између Бренстед-Лоријеве 
киселине и њој коњуговане Бренстед-Лоријеве 
базе те заданој врсти одредити коњуговану 
киселину или базу

6.6. објаснити појам киселинско-базног индикатора
6.7. на темељу промене боје различитих индикатора 

проценити киселост, неутралност или базност 
воденог раствора

6.8. предвидјети рН-вредност водених раствора 
различитих супстанци

6.9. објаснити појам амфотерности и протумачити 
га у оквиру Бренстед-Лоријеве теорије 
киселина и база 

7. Електрохемија
7.1. објаснити појам оксидацијског броја и одредити 

га у заданом примеру
7.2. повезати појмове оксидације и редукције с 

променом оксидационог броја
7.3. предвидети промену оксидационог броја до 

које ће доћи током хемијске промене
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7.4. објаснити појмове оксидационог и редукционог 

средства и одредити их у заданом примеру 
хемијске реакције

7.5. објаснити и разликовати галванске и 
електролитичке чланке

7.6. описати састав неких уобичајених галванских 
чланака

7.7. предвидети хемијске реакције које ће се 
догодити на електродама галванског чланка

7.8. написати дијаграм галванског или 
електролитичког чланка

7.9. анализирати задане стандардне редукцијске 
потенцијале получланака и на темељу њих 
предвидети разлике потенцијала могућих 
галванских или електролитичких чланака 
(применити Волтин низ)

7.10. предвидети могуће исходе хемијских промена 
на електродама током електролизе талине или 
воденог раствора хемијског једињења

7.11. објаснити процес корозије и предложити 
начине њеног спречавања (начини и средства 
заштите)

3. Структура испита
Удели подручја испитивања у испиту приказани су у 
таблици 1.
Таблица 1. Удели подручја испитивања

ПОДРУЧЈЕ ИСПИТИВАЊА УДЕО
1. Супстанце, агрегатна стања и 
физичка својства супстанци, раствори и 
растворивост супстанци

15 %

2. Грађа атома, хемијске везе, грађа 
молекула и периодни систем хемијских 
елемената

15 %

3. Хемијска симболика, стехиометрија и 
проблемски задаци 20 %

4. Врсте хемијских реакција, једначине 
хемијских реакција неорганских и 
органских супстанци, енергетски биланси 
хемијских реакција

20 %

5. Брзина хемијске реакције и равнотежа 10 %
6. Киселине, базе, соли и Бренстед-
Лоријева теорија киселина и база 10 %

7. Електрохемија 10 %

Испит из Хемије састоји се од две целине.
Прва испитна целина састављена је од задатака 
вишеструког избора.
Структура прве испитне целине приказана је у 
таблици 2.
Таблица 2. Структура прве испитне целине

ВРСТА ЗАДАТАКА БРОЈ 
ЗАДАТАКА

БРОЈ 
БОДОВА

Задаци вишеструког 
избора 40 40

Другу испитну целину чине задаци отвореног типа.
Задаци отвореног типа могу бити задаци 
допуњавања, задаци кратког одговора, задаци 
продуженог одговора, задаци повезивања и 
сређивања те задаци редања.
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Задатке отвореног типа (продуженог одговора) 
приступници решавају уписивањем тачног одговора  
(и поступка, тј. цртежа или дијаграма ако се у задатку 
то тражи) на предвиђено место означено у упутству за 
решавање.

4.3. Прибор
Током испита из Хемије допуштена је употреба 
калкулатора и периодног система елемената. Књижица 
с периодним системом елемената потребним за 
решавање испита саставни је део испитног материјала2. 
Приступницима није допуштено донети ни користити 
икакве друге листове с периодним системом 
елемената.  
У испиту се може од приступника захтевати и 
конструисање дијаграма те им је допуштена и употреба 
цртаћег прибора.
При решавању испита приступници требају користити 
хемијске оловке плаве или црне боје.
На испиту је допуштено користити џепни рачунар типа  
Scientific.
Он треба имати:
– експоненцијалну функцију (типка 10x)
– логаритамску функцију (типка log x) 
– тригонометријске функције (типке sin, cos, tan). 
Он не смије имати могућност:
- бежичног повезивања с другим уређајем
- употребе меморијске картице
- симболичког рачунања (нпр., у називу CAS)
- графичког решавања (нпр., у називу Graphic или има 

типку GRAPH)
- деривирања и интегрирања.
На Листу џепних рачунара биће уписан тип (назив и 
ознака) џепног рачунара које је приступник користио 
на испиту.
_________________________
2 в. поглавље Изглед испита и начин решавања

Структура друге испитне целине приказана је у 
таблици 3.

Таблица 3. Структура друге испитне целине

ВРСТА ЗАДАТАКА БРОЈ 
ЗАДАТАКА

БРОЈ 
БОДОВА

Задаци отвореног типа 12 60

4. Технички опис испита
4.1. Трајање испита
Испит из Хемије је писани и траје укупно 180 минута  
без прекида.
Временик провођења биће објављен у Водичу 
кроз државну матуру те на мрежним страницама 
Националног центра за вањско вредновање 
образовања (www.ncvvо.hr).

4.2. Изглед испита и начин решавања
Приступници добивају сигурносну коверту у којој 
су две испитне књижице, књижица с периодним 
системом елемената и пописом потребних 
природних константи те лист за одговоре.
Од приступника се очекује да пажљиво прочитају 
упутства које ће следити при решавању испита. 
Додатно, уз сваку врсту задатака приложено је 
упутство за решавање. Читање ових упутстава је 
битно јер је у њима означен и начин обележавања 
тачних одговора.
Задатке затвореног типа (вишеструког избора) 
приступници решавају обележавањем слова тачног 
одговора међу понуђенима. Слова тачних одговора 
обележавају се знаком X. Ако приступник за поједини 
задатак обележи више од једног одговора, тај ће се 
задатак бодовати с 0 (нула) бодова без обзира је ли 
међу обележеним одговорима и тачан одговор.
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6. Примери задатака с детаљним 
објашњењем
У овом су поглављу примери задатака. Уз сваки 
пример задатка понуђен је опис те врсте задатка, 
тачан одговор, образовни исход који се тим 
конкретним задатком испитује те начин бодовања.

6.1. Пример задатка вишеструког избора
Задатак вишеструког избора састоји се од упутства 
(у којем је описан начин решавања задатка и које је 
заједничко за све задатке тога типа у низу), основе 
(у којој је постављен задатак) те четири понуђена 
одговора од којих је један тачан.

У следећем задатку између три или четири 
понуђена требате одабрати један одговор.
Одговор обележите знаком X и обавезно га 
препишите на лист за одговоре хемијском 
оловком плаве или црне боје. Тачан одговор 
доноси један бод.
У којој је од наведених молекула најјача хемијска 
веза?
А.  H2

Б.  О2

Ц.  N2

Д.  Cl2

ТАЧАН ОДГОВОР: Ц
ПОДРУЧЈЕ ИСПИТИВАЊА: 2
ОБРАЗОВНИ ИСХОД: разликовати три темељне 
врсте хемијских веза (јонску, ковалентну и металну 
везу) и објаснити њихова својства 
БОДОВАЊЕ: 
1 бод – тачан одговор
0 бодова – нетачан одговор, нема одговора или ако 
је обележено више одговора

5. Опис бодовања
Укупни број бодова је 100.

5.1. Вредновање прве испитне целине
У првој испитној целини је 40 задатака вишеструког 
избора.
Сваки тачно обележен одговор у задацима 
вишеструког избора доноси један бод. Успешним 
решавањем прве испитне целине приступник може 
остварити максимално 40 бодова.

5.2. Вредновање друге испитне целине
У другом делу испита је 12 задатака отвореног типа.
Од тога је 8 задатака кратког и продуженог 
одговора, а сваки потпуно тачан одговор на такав 
тип задатка доноси 6 бодова.
Преостала 4 задатка могу бити задаци допуњавања, 
задаци повезивања и сређивања те задаци редања, 
а сваки потпуно тачан одговор на такав тип 
задатака доноси 3 бода.
За сваки задатак отвореног типа разрађена је 
лествица за вредновање на начин да делови 
одговора доносе по један бод.
Успешним решавањем задатака отвореног типа 
приступник може остварити максимално 60 бодова.

KEMIJA 2012 srp.indd   13 13.4.2012   13:29:56



��
6.2. Примери задатака отвореног типа
Задаци отвореног типа у другом делу испита могу 
бити задаци допуњавања, задаци кратког одговора 
и задаци продуженог одговора.

Пример задатка допуњавања
На темељу дијаграма тачке кључања за нека 
једињења неметала с водоником процените тачку 
кључања хлороводоника и уцртајте  у дијаграм. На 
апсциси је атомски број неметала.

 

ПОДРУЧЈЕ ИСПИТИВАЊА: 2
ОБРАЗОВНИ ИСХОД: анализирати грађу молекуле 
и предвидети доминантну врсту међумолекулских 
интеракција те темељна физичка и хемијска 
својства супстанце
БОДОВАЊЕ: 1 бод за тачан одговор

Z

Z

Z

ТАЧАН ОДГОВОР: Од приступника се очекује да 
ће своје решење уцртати у подручју дијаграма 
обележеном плавом бојом (–85 ± 10) °C.
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Пример задатка кратког одговора
Задатак кратког одговора састоји се од упутства (у 
којем је описан начин решавања задатка и које је 
заједничко за све задатке тога типа у низу) и основе 
(најчешће питања) у којој је задано шта приступник 
треба да одговори.

На следећи задатак одговорите једноставном 
реченицом. Упишите свој одговор на 
предвиђено место у испитној књижици 
хемијском оловком плаве или црне боје.
Макроскопска својства супстанце зависе о њеној 
унутрашњој грађи, односно о интеракцијама 
између њених градивних јединица.
1.1. Наведите један од начина како се може 
препознати да су молекуле неке супстанце 
повезане међумолекулским водоничним везама.
1.2. Наведите која својства молекула (који фактори) 
највише доприносе јакости ван дер Валсових веза.

ТАЧНИ ОДГОВОРИ:
1.1. висока тачка кључања у односу на супстанце 
које су изграђене од молекула сличне величине
1.2. број електрона (густина електрона) у молекули 
(али не маса), издуженост (облик) молекула
ПОДРУЧЈЕ ИСПИТИВАЊА: 2
ОБРАЗОВНИ ИСХОД: анализирати грађу молекуле 
и предвидети доминантну врсту међумолекулских 
интеракција те темељна физичка и хемијска 
својства супстанце
БОДОВАЊЕ: 1 бод за високу тачку кључања, 1 бод 
за број електрона и 1 бод за облик молекула;  
укупно 3 бода
Ови кључни појмови морају у одговору бити 
препознатљиви и употребљени у исправном 
контексту.

Пример задатка продуженог одговора
Задатак продуженог одговора такође се састоји 
од упутства (у којем је описан начин решавања 
задатка и које је заједничко за све задатке тога типа 
у низу) и основе (најчешће питања) у којој је задано 
шта приступник треба да одговори. У задацима 
продуженог одговора од приступника се може 
тражити да прикаже и поступак решавања.

У задацима с рачунањем потребно је приказати 
и поступак са исправним мерним јединицама.  
Не попуњавајте простор за бодовање.
4.1. Баријум- сулфат је врло слабо растворљив 
талог. Напишите једначину хемијске реакције 
настајања баријум- сулфата реакцијом водених 
раствора натријум- сулфата и баријум- клорида. 
Обавезно означите агрегатна стања реактаната и 
продуктата.
ТАЧАН ОДГОВОР:       
Nа2SО4(аq) + BаCl2(аq) → BаSО4(s) + 2 NаCl(аq)
БОДОВАЊЕ:
1 бод за изједначену и тачно написану једначину 
хемијске реакције
1 бод за исправно означена агрегатна стања  
(сва морају бити исправна)

KEMIJA 2012 srp.indd   15 13.4.2012   13:29:56



��
У рачунским задацима примењују се правила 
тзв. консеквенцијалног бодовања према којима 
приступник неће бити два пута кажњен за исту 
погрешку.

ПОДРУЧЈЕ ИСПИТИВАЊА: 3 и 4
ОБРАЗОВНИ ИСХОДИ: 
3.1. на темељу хемијског назива супстанце написати 
њену хемијску формулу или обрнуто
3.6. израчунати количину, масу и запремину 
супстанце која су потребна за хемијску реакцију 
или израчунати количину, масу и запремину 
супстанце која ће током ње настати
4.2. анализирати опис хемијске реакције те на 
темељу њега написати тачну једначину хемијске 
реакције и у њој исправно означити агрегатна 
стања реактаната и продуката

ОБЈАШЊЕЊЕ БОДОВАЊА: 
У испиту из Хемије у задацима продуженог 
одговора најчешће користимо стехиометријске 
проблеме у којима је потребно нешто израчунати, 
нацртати и написати. За сваки такав задатак 
потребно је начинити њему прикладну лествицу 
бодовања. Како је број варијација оваквих задатака 
велик, није могуће у испитном каталогу за све њих 
понудити припадне лествице бодовања. Наведени 
пример описује основни принцип бодовања таквих 
задатака.

7. Припрема за испит
Током припремања за испит из Хемије приступници 
могу користити све уџбенике из Хемије, пратећа 
наставна средства и материјале које је током 
њиховог школовања одобрило Министарство 
знаности, образовања и шпорта Републике Хрватске.
Као додатне материјале могу користити и задатке 
с такмичења из Хемије (доступне у билтенима 
с такмичења и на интернету: eskola.chem.pmf.
hr/index13.php3) те пријашње националне испите 
(објављени на мрежним страницама Националног 
центра за вањско вредновање образовања  
www.ncvvo.hr/drzavnamatura/web/public/сви_
испити).
Сам попис образовних исхода за свако подручје 
испитивања требао би приступницима послужити 
као листа за проверу усвојеног знања.
Додатно, успех на испиту условљава и добра 
упознатост с начином испитивања.
Током учења свака особа остварује различите 
резултате. Ипак, успешност ваља на крају и 
проверити. Намеће се питање како проверити своју 
припремљеност за испит.
Најбољи показатељи припремљености за испит 
из Хемије су успешност у опажању (уочавању, 
препознавању) хемијских промена, развијена 
способност квалитетног тумачења резултата 
хемијских огледа и успешност у тумачењу опажања 
забележених током хемијских огледа.
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