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Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство 
Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКО ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ 

 

ПИТАЊА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ – изборни предмет 
ФИЗИЧКA ХЕМИЈA 

 

1. Природна радиоактивност и особине радиоактивних зрака 
2. Атомско језгро, Фајанс – Содијев закон помака 
3. Вештачка радиоактивност 
4. Нуклеарна енергија и дефект масе 
5. Мерење и детекција радиоактивног зрачења 
6. Идеално гасно стање, основни гасни закони 
7. Реално гасно стање, Ван дер Валсова једначина 
8. Течно агрегатно стање, напон паре и топлота испаравања 
9. Чврсто агрегатно стање и превођење чврстих супстанци у течност 
10. Типови кристалних решетки 
11. Колоидни системи, класификацијa 
12. Молекуларно – кинетичке особине колоидних система 
13. Наелектрисање колоидних честица, електрокинетичке појаве 
14. Оптичка својства колоидних система 
15. Стабилност колоидних система, коагулацијa 
16. Прави раствори, релативно учешће компонената у раствору 
17. Напон паре раствора, Раулов закон 
18. Криоскопиjа и ебулиоскопиjа 
19. Смеше двеју течности које се потпуно мешају 
20. Смеше са максималном и смеше са минималном температуром кључања 
21. Течности које се делимично мешају и течности које се не мешају 
22. Гибсово правило фаза 
23. Двокомпонентни системи чврстих супстанци 
24. Термодинамички системи, процеси и унутрашња енергија  
25. Први закон термодинамике, примена на разне процесе 
26. Моларна и специфична топлота 
27. Функције стања, енталпиа 
28. Енергетски ефекти хемијских реакција 
29. Други закон термодинамике 
30. Ентропија, слободна енергија 
31. Природа и својства електромагнетних таласа 
32. Закон преламања светлости, принцип рефрактометријске анализе 
33. Поларизација светлости, Николова призма 
34. Оптички активне супстанце и принцип полариметријске анализе 
35. Ламбер – Беров закон 
36. Визуелна и фотоелектрична колориметрија 
37. Спектри, појам и подела према таласној дужини 
38. Подела спектара према механизму настајања и макроскопском изгледу 
39. Спектрохемијска анализа  
40. Пламена фотометрија 
41. Атомска, апсорпциона спектрофотометрија 



42. Инфрацрвена спектрофотометрија 
43. Површински напон, адсорпција, адсорпционе изотерме 
44. Хроматографија (адсорпциона, подеона, гасна) 
45. Хроматографија (на хартији, јоноизмењивачкој) 
46. Хемијске и електрохемијске реакције, проводници прве и друге врсте 
47. Електрична проводљивост, константа посуде 
48. Моларна проводљивост, закон о независном путовању јона 
49. Покретљивост јона, директна и индиректна кондуктометрија 
50. Теорија галванског елемента 
51. Нернстова једначина 
52. Електрохемијски низ елемента 
53. Електроде прве врсте (водоникова електрода) 
54. Електроде друге врсте (каломелова електрода) 
55. Редокс електроде (хинхидронова и стаклена електрода) 
56. Одређивање електромоторне силе и електродног потенцијала 
57. Потенциометријска титрација 
58. Фарадејеви закони електролизе 
59. Кулонометри и кулонометријска титрација 
60. Поларизација, напон разлагања, наднапон 
61. Теоријски принципи електролитичког издвајања метала, електрогравиметрија 
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