
1. Цинк и магнезијум реагују са разблаженом суммпорном киселином према хемијској 

једначини: 

M(s) + H2SO4 → MSO4 + H2(g) (M = Zn, Mg). 

Приликом реакција 5 g смеше цинка и магнезијума са разблаженом сумпорном киселином 

добијено је 0,284 g водоника. Израчунати састав смеше у масеним процентима. 

2. Узорак масе 5,82 g који садржи сребро и нечистоће које не реагују са азотном 

киселином растворен је у азотној киселини. Додатком раствора натријум-хлорида у овај 

раствор целокупно сребро се исталожило у облику сребро-хлорида. Маса добијеног талог 

износи 7,20 g. Одредити масени проценат сребра у узорку. 

3. Реакцијом 15% раствора калијум-хидроксида са 22,4 dm3 угљеник (IV) оксида награђено 

је 6,02·1023 молекула калијум-карбоната. Колико је гама 15% раствора изреаговало у том 

процесу? 

4. Узорак влажног баријум хлорида масе 1,22880 g растворен је у води и на добијени 

раствор је деловано потребном запремином раствора сребро-нитрата. Одиграла се 

хемијска реакција: 

BaCl2 + AgNO3 → AgCl + Ba(NO3)2 

Добијено је 1,4837 g сребро-хлорида. Израчунати масени проценат воде у датом узорку 

баријум-хлорида. 

5. Смеша NaHCO3 и Na2CO3 има масу 1,0235 g. Раствор ове смеше реагује са Ba(OH)2 при 

чему настаје 2,1028 g BaCO3. Ако се ове реакције одигравају према хемијским 

једначинама: 

Na2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + NaOH 

NaHCO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + NaOH + H2O 

Израчунати масени проценат натријум хидроген карбоната у полазној смеши. 

6. Смеша магнезијум-карбоната и магнезијум-оксида приликом жарења губи 14,0 мас.%. 

При томе се одвија реакција према хемијској једначини: MgCO3 (s) → MgO (s) + CO2 (g). 

Израчунати колико масених процената магнезијум-карбоната има у датој смеши. 

7. Израчунати колико грама калијум-хлората је потребно узети да би се реакцијом 

термичког разлагања калијум-хлората добила потребна количина кисеоника за оксидацију 

14,76 g As4S6. Реакција термичког разлагања калијум-хлората и сагоревања As4S6 могу се 

приказати следећим хемијским једначинама: 

KClO3(s) → KCl(s) + O2(g) 



As4S6(s) + O2(g) → As4O6(s) + SO2(g) 

8. Када се на 50,0 cm3 разблаженог раствора сребро-нитрата (ρ = 1,02 g/cm3) делује 

вишком раствора калијум-хромата, добија се 1,66 g сребро-хромата. Израчунати: 

а) концентрацију и б) процентни садржај раствора сребро-нитрата. 


