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3.
ЧАС

Име и презиме:

Наставни предмет: Хемија Разред и одељење:

Редни број часа: 3. Датум:

Назив наставне теме: Метали, оксиди и хидроксиди

Назив наставне јединице: Метали у неживом и живом свету

Тип наставног часа: обрада

Циљеви часа:

– Усвајање појма руде, минерали и примена у даљем раду.
– Писање хемијских симбола метала, назива и формула једињења која 
су најзаступљенија у појединим рудама.
– Заступљеност метала и њихових једињења у живом и неживом свету.

Исходи: По завршетку часа ученик ће бити у стању да:
– Наводи примену метала и руда у свакодневном животу.
– Наводи заступљеност метала и руда у живом и неживом свету.
– На основу назива руда/минерала пише формулу најзаступљенијих 
једињења у њима.
– Критички размишља о важности добијања метала из руда за 
целокупно друштво.

Кључни појмови: руда, метал, минерал, реактивност, боксит, корунд, магнетит, калцит, 
силвин, доломит, магнезит, камена со, хемоглобин, биогени елемент

Међупредметне 
корелације:

– Географија („Руде и минерали“)
– Биологија („Крв“)

Опште међупредметне 
компетенције:

Компетенција за учење:
– Ефикасно коришћење различитих стратегије учења;
– Коришћење претходних знања као подршка учењу нових садржаја.
Комуникација:
– Ученик на одговарајући и креативан начин користи језик и стил 
комуникације који су специфични за наставну јединицу;
– Ученик изражава своје ставове, мишљења, на позитиван, 
конструктиван и аргументован начин.

Наставне методе: монолошка, дијалошка, демонстративна

Облици рада: фронтални, индивидуални 

Наставна средства:
Маја Шумар Ристовић, Хемија 8, уџбеник за осми разред основне школе и 
Збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне 
школе, Вулкан знање, Вулкан издаваштво
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Као најбројнији елементи у Периодном систему елемената, метали су вео-
ма заступљени у природи и најчешће се јављају у облику једињења, а та 
једињења налазе се у рудама и минералима. Да би се метали добили из 
руда и минерала у елементарном стању, користе се различити поступци 
(део поступка добијања бакра из руде приказан је на слици 1.1.2). У даљим 
процесима ови метали се користе за добијање различитих једињења и ле-
гура. Због њихових специфичних својства (чврстоће, тврдоће, еластичности 
и других) човек их је од давнина употребљавао за израду оруђа и оружја. 
Подсетите се периода из историје који се назива метално доба, а које се 
делило на бакарно, бронзано и гвоздено. Ови називи потичу од материјала 
које је човек највише користио за добијање оруђа и оружја. Метали и данас 
служе за добијање различитих легура, као материјали за алате, материјали 
који се користе у грађевинарству, материјали уз помоћ којих се развијају 
нове технологије и друго. Нажалост, процеси којима се метали добијају из 
руда и минерала загађују животну средину. Стога је веома важно, уз модер-
низовање тих процеса, развијати и начине заштите животне средине. О томе 
ћемо детаљније учити у последњем поглављу овог уџбеника.

Метали који се у природи могу наћи у елементарном стању слабо су реак-
тивни, на пример: бакар, сребро, злато, жива и гвожђе. Слаба реактивност 
ових метала може се објаснити чињеницом да у валентном нивоу имају више 
од једног, односно два, електрона (као што имају најреактивнији метали који 
припадају 1. и 2. групи Периодног система елемената).

Метали се у облику својих једињења могу наћи у Земљиној кори, у води 
(океани, мора...) и у живим организмима.
Трећи елемент по заступљености у Земљиној кори, а први од метала, јесте 
алуминијум. Осим алуминијума, у Земљиној кори могу се наћи магнезијум, 
калцијум, натријум, гвожђе, бакар и други. 

Шта повезује мермер, љуску јајета и шкољке? Од чега потиче црвена 
боја драгог камена, рубина или плава боја сафира? Знате ли шта је 
малокрвност?

МЕТАЛИ
У НЕЖИВОМ И ЖИВОМ СВЕТУ

ДА ЛИ  
ЗНАТЕ?

руде – врста 
стене која у 
себи садржи 
минерале 
са важним 
елементима, 
укључујући 
метале; места 
на којима се 
ископавају 
називају се 
рудници 
(слика 1.1.1)

минерали 
– елементи 
или једињења 
настали у 
природи који 
имају кристалну 
структуру

Слика 1.1.2. Добијање бакра из рудеСлика 1.1.1. Рудник бакра у Јужној Африци
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У минералу 
корунду поред 
јона алуминијума 
могу се наћи 
и јони других 
метала. У 
зависности од 
тога који су 
јони метала још 
присутни, може 
бити обојен: 
плаво (сафир), 
црвено (рубин) 
и друго. Сафир и 
рубин називамо 
драгим камењем.

Алуминијум се у Земљиној кори налази у облику руде боксита, минерала 
корунда и у облику алуминосиликата (погледајте Табелу 1). 

Гвожђе је други метал по заступљености у Земљиној кори. Оно се у литос-
фери налази највише у силикатима и у магнетиту (Табела 1), а Земљино језгро   
претежно је састављено од гвожђа.

Калцијум, трећи метал по заступљености у литосфери, налази се у природи 
у облику калцита (кречњак, креда, мермер) и друго (Табела 1). Калцит (слика 
1.1.3) улази у састав седиментних стена.

Натријум се у природи налази у облику камене соли (Табела 1, слика 1.1.5). 
Овај метал се у облику своје соли, натријум-хлорида, налази у морској води, 
у којoj је могуће наћи и једињења магнезијума, калцијума, калијума и још 
неких метала. Велике количине натријум-хлорида, који се користи у људској 
исхрани, добијају се из морске воде.

Калијум се у Земљиној кори може наћи у облику свог најважнијег минерала 
– силвина, а магнезијум у облику доломита и магнезита (Табела 1).

Рубин

Сафир

Слика 1.1.3. 
Калцит

Слика 1.1.4. Базени у Турској 
изграђени од калцијум-карбоната

Слика 1.1.5. Рудник камене соли у Шпанији

Табела 1. Уобичајени називи руда и минерала и формула једињења која су у њима највише заступљена 

Назив руде/минерала Формула једињења

Боксит Al(OH)
3

Корунд (глиница) Al
2
O

3

Магнетит FeO ∙ Fe
2
O

3

Калцит (кречњак, мермер, креда) CaCO
3

Камена со NaCl

Силвин KCl

Доломит CaCO
3
 ∙ MgCO

3

Магнезит MgCO
3

3D:
• Топионица алуминијума,  

стр. 11
• Калцијум-карбонат (CaCO3), 

стр. 11

Интерактивни тест:
• Метали у неживом и 

живом свету, стр. 13

Видео:
• Опасности производње 

алуминијума, стр. 11
• Добијање морске соли, стр. 11
• Седиментне стене, стр. 11
• Кречњак, стр. 11
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Активности наставника: Активности ученика:

Уводни део

Наставник уводи ученике у час тако што поставља 
питања и дискутује о њима заједно с ученицима.
1.  Од чега потиче црвена боја рубина или плава боја 

сафира?
2. Знате ли шта је малокрвност?
3.  Да ли сте на часовима географије учили о рудама? 

Можете ли да кажете нешто више о рудама?

Заједно с наставником дискутују о 
постављеним питањима и примењују знања 
стечена на часовима географије.

Наставник истиче да jе циљ часа да савладају градиво 
о металима у живом и неживом свету, као и да ће на 
крају часа моћи детаљније да одговоре на постављена 
питања.

Постављају додатна питања уколико им 
нешто није јасно.

Главни део

На табли исписује назив наставне јединице – Метали у 
живом и неживом свету.

Преписују податке с табле.

С ученицима укратко понавља хемијске симболе 
метала; користећи Периодни систем елемената, 
одређује у којој групи и периоди се налазе алуминијум, 
гвожђе, калцијум, натријум, магнезијум и калијум.

Користе Периодни систем елемената и 
заједно, уз наставникову помоћ, одређују у 
којој групи и периоди се налазе наведени 
метали.

Уводи и објашњава нове појмове – руде и минерали, и 
подсећа ученике на неопходност повезивања знања из 
географије.

Активно учествују у дефинисању појмова 
– руде и минерали, и преносе знања из 
географије.

Приказује видео Седиментне стене и Кречњак, и 
коментарише приказани снимак са ученицима.

Објашњава слабу реактивност метала на основу броја 
електрона на валентном нивоу.

Коментаришу приказани видео.
Постављају питања уколико им нешто није 
јасно.

3.
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Поставља питање:
1. Шта је валентни ниво?

Валентни ниво је последњи делимично 
попуњен или попуњен енергетски ниво.

Показује слике (уџбеник слика 1.1.1. и слика 1.1.2, 
страна 10) и дискутује са ученицима о начинима 
добијања метала из руда.

На основу слика објашњавају шта је рудник 
и како се добија метал из руде.

За алуминијум, калцијум, гвожђе, калијум и натријум 
наводи заступљеност у природи, као и у ком облику се 
јављају метали у природи. 

Приказује 3Д Топионица алуминијума и заједно са 
ученицима коментарише приказани садржај.

Постављају питања ако им нешто није јасно.

На табли пише уобичајене називе руда и минерала и 
формуле једињења која су у њима највише заступљена.

Бележе податке с табле, постављају додатна 
питања уколико им нешто није јасно.

Показује слику рубина и сафира и објашњава зашто 
драго камење има црвену и плаву боју.

Дискутују с наставником о приказаним 
сликама и наведеном објашњењу.

Објашњава зашто је важан јон гвожђа – хемоглобин, 
и шта изазива недостатак хемоглобина у људском 
организму.

С наставником дискутују о крви, анемији 
и наводе о чему су учили на часовима 
биологије.

Заједно с ученицима понавља градиво из биологије о 
хлорофилу.

Понављају градиво из биологије.

Уводи и објашњава нови појам – биогени елементи. Постављају додатна питања у вези с новим 
појмом.

Одговара на могућа питања. Постављају питања уколико им нешто није 
јасно.

Завршни део

С ученицима ради задатке (збирка задатака сa 
лабораторијским вежбама – Метали у живој и неживој 
природи, 2, 9. и 11. задатак, стр. 10–11).

Заједно с наставником решавају задатке.

Бележи и образлаже активност ученика у есДневник. Постављају додатна питања у вези с 
наставниковим коментаром.

Одговара на могућа питања. Постављају питања у вези с градивом 
уколико им нешто није јасно.

Начин провере остварености исхода

Наставник ученицима дели наставне листиће. Имају три минута да напишу четири кључна појма на 
основу речи.
Група А
РУДЕ
Група Б
МИНЕРАЛИ

Самопроцена рада наставника

Да ли сам остварио/-ла постављене циљеве?
Које тешкоће су се појавиле?

Самопроцена рада ученика

Могу ли да објасним кључне појмове?
Да ли сам слушао наставникова објашњења?

3.
ЧАС
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Додатна запажања о часу

Изглед табле

Метали у живом и неживом свету

Метали се у природи најчешће јављају у облику једињења.
Руде – стене које у себи садрже минерале с важним елементима, укључујући метале.
Минерали – елементи или једињења настали у природи који имају кристалну структуру.
Метали у природи:
1. Алуминијум – руда боксит, минерал корунд
2. Гвожђе – други метал по заступљености у Земљиној кори; минерал – магнетит
3. Калцијум – минерал – калцит
4. Натријум – минерал – камена со
5. Калцијум – минерал – силвин
6. Магнезијум – минерали – доломит и магнезит

Назив руде/минерала Формула једињења

боксит Al(OH)3

корунд (глиница) Al2O3

магнетит FeO ∙ Fe2O3

калцит CaCO3

камена со NaCl

силвин KCl

доломит CaCO3 ∙ MgCO3

магнезит MgCO3

Хемоглобин – протеин који се налази у црвеним крвим зрнцима. 
Улога: преноси кисеоник из плућа до осталих делова тела.
Недостатак: анемија, малаксалост.

Биогени елементи – неопходни за нормално функционисање организма.

Збирка задатака с лабораторијским вежбама
1. Н, Н, Н, Т, Т

3.
ЧАС
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9. 
Метал Минерал/руда Налажење у живим 

организмима
калцијум калцит љуска јајета

натријум камена со телесне течности

гвожђе магнетит хемоглобин

магнезијум магнезит хлорофил

11. масени процентни садржај алуминијума у корунду = ?
Корунд Al2O3
Ar(Al) = 27
Ar(O) = 16
Мr(Al2O3) = 2Ar(Al) + 3Ar(O) = 54 + 48 = 102
54 : 102 = Х : 100%
Х = 54 ∙ 100% / 102
Х = 52,94%

3.
ЧАС



ХЕМИЈА 8, ПРОВЕРИТЕ СВОЈЕ ЗНАЊЕ:  
Угљоводоници

ФИЗИЧКА СВОЈСТВА УГЉОВОДОНИКА

1.  Физичка својства угљоводоника највише зависе од броја угљеникових атома који се везују 
у низ, као и од тога да ли је низ нормалан или рачваст, да ли постоје вишеструке везе или не 
постоје, дакле, од распореда и начина везивања атома.

2.  С порастом броја угљеникових атома у молекулу расту температуре топљења и кључања.
3.  Гасовити угљоводоници (метан, етан, етен, етин) имају мању густину од ваздуха, а 

угљоводоници у течном агрегатном стању имају мању густину од воде.
4.  Везе између два атома угљеника јесу неполарне ковалентне, а везе имеђу атома угљеника 

и водоника веома су слабо поларне. Међутим, распоред атома у молекулу угљоводоника у 
простору такав је да је целокупан молекул неполаран.

5.  Неполарни молекули угљоводоника не растварају се у води или било ком другом поларном 
растварачу, а добро се растварају у неполарним (такозваним органским) растварачима.

6.  У низу 2,2-диметилпропан, 2-метилбутан, пентан расту температуре кључања.

ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА УГЉОВОДОНИКА

1.  Типови реакција карактеристични за угљоводонике јесу: сагоревање, супституција, адиција и 
полимеризација.

2.  Приликом адиције молекула водоника на незасићене угљоводонике (реакција хидрогенизације) 
потребно је присуство катализатора.

3.  Алкини–алкени–алкани. Узрок смањења реактивности угљоводоника у низу јесте смањење 
незасићености молекула.

4.  C3H8 + 5O2  3CO2 + 4H2O 
5.  Слика 3 1,2-диброметен.
6.  CH4 + Br2  CH3Br + HBr

CH3Br + Br2  CH2Br2 + HBr
CH2Br2 + Br2  CHBr3 + HBr
CHBr3 + Br2  CBr4 + HBr

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ИЗ УЏБЕНИКА



ХЕМИЈА 8, 
Проверите своје знање

АЛКОХОЛИ. НОМЕНКЛАТУРА, ФИЗИЧКА СВОЈСТВА И ПРИМЕНА

1.  Алкохоли су класа органских једињења који као функционалну групу садрже хидроксилну  
групу –OH.

2.  Називи алкохола изводе се из имена угљоводоника с истим бројем угљеникових атома, на које 
се додаје наставак -ОЛ.

3.  Примарни алкохоли јесу они код којих је хидроксилна група везана за примарни (1°) C атом, 
секундарни они код којих је хидроксилна група везана за секундарни (2°) C атом а терцијарни 
јесу алкохоли код којих је хидроксилна група везана за терцијарни (3°) C атом.

4.  На основу броја хидроксилних група, алкохоле можемо поделити на монохидроксилне (садрже 
једну –OH групу) и полихидроксилне (двохидроксилни садрже две –OH групе, а трохидроксилни 
садрже три –OH групе и тако даље).

5.  Хидроксилна група која се налази у молекулима алкохола јесте поларна, јер је ковалентна 
веза формирана између атома кисеоника и водоника поларна. Због поларности ове групе, 
алкохоли који имају мање угљеникових атома добро ће се растварати у води.  Повећањем броја 
угљеникових атома у низу повећава се неполарност целог молекула, јер се повећава неполарни 
угљоводонични део молекула. Смањењем растворљивости алкохола у води и другим поларним 
растварачима повећава се њихова растворљивост у неполарним растварачима.

6.  Кватернарни алкохоли не постоје, јер би у том случају хидроксилна група била везана за 
кватернарни угљеников атом (везан за још четири угљеникова атома), те би такав угљеников 
атом био петовалентан. 

АЛКОХОЛИ. ДОБИЈАЊЕ И ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА

1.  Код алкохола су могуће бурна и блага оксидација.
2.  Оксидацијом примарних алкохола настају алдехиди, а оксидацијом секундарних алкохола настају 

кетони.
3.  Етанол може да се користи као гориво зато што се приликом сагоревања ослобађа велика 

количина енергије. 
4.  Алдехиди и кетони садрже карбонилну групу и заједничким именом називамо их карбонилна 

једињења.
5.  2CH3OH + 2Na  2CH3ONa + H2; производ CH3ONa натријум-метанолат односно  

натријум-метоксид.
6.  CH3CH2CH2OH  CH3CH=CH2; производ CH3CH=CH2 пропен (на стрелици да пише H2SO4)

КАРБОКСИЛНЕ КИСЕЛИНЕ. НОМЕНКЛАТУРА И ПРИМЕНА. МАСНЕ 
КИСЕЛИНЕ 

1.  Назива се карбоксилна група. –COOH (додати слику са стр. 119)
2.  Eтанска киселина, бутанска киселина, метанска киселина.
3.  Према броју карбоксилних група деле се на монокарбоксилне и поликарбоксилне. По тој 

класификацији пропанска киселина припада монокарбоксилним киселинама.
4.  Карбоксилне киселине које обично имају нормалан низ и паран број угљеникових атома (од 

четири до 28) називају се масне киселине.
5.  Масне киселине могу се наћи у риби, маслиновом уљу, бадемима, семенкама лана и другим 

намирницама.
6.  Карбоксилна киселина која је највише у употреби јесте сирћетна киселина. На пример, користи 

се као додатак јелу – сирће је 4–8% раствор сирћетне киселине, а може да се користи и као 
конзерванс, односно есенција која је 80% раствор сирћетне киселине. Такође, налази се и у 
средствима за отклањање каменца, као растварач, и у индустрији боја и лакова.

ХЕМИЈА 8, ПРОВЕРИТЕ СВОЈЕ ЗНАЊЕ:  
Угљоводоници
ХЕМИЈА 8, ПРОВЕРИТЕ СВОЈЕ ЗНАЊЕ:  
 Органска једињења с кисеоником



Име и презиме Одељење

Група АИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ

1.  

2.  

3.  

4.  

Класификујте следеће појмове на физичка тела и супстанцу (појмове сврстајте у једну 
од две одговарајуће колоне: чиста супстанца или смеша).

кухињска со, чаша, вода за пиће, папирни убрус, ваздух, дрвени сто, шећер, крв, 
дестилована вода, речна вода, кисеоник, картонска кутија

Физичко тело Супстанца
Чиста супстанца Смеша

6 п (сваки појам 0,5)

Класификујте следеће појмове на физичка својства, хемијска својства, физичке промене 
и хемијске промене.

Укус, ковање гвожђа, горење папира, труљење воћа, температура топљења, стварање 
буђи, запаљивост, тврдоћа, сечење хлеба, боја, мирис, сушење веша, рђање ексера, 
растварање шећера у води, испаравање воде, фотосинтеза

Физичка својства Хемијска својства Физичке промене Хемијске промене

8 п (сваки појам пом 0,5)

Испод слике напишите назив лабораторијског посуђа, односно прибора:

                                         
_______________ _______________ _______________ _______________

4 п (свака слика 1)

Напишите симболе елемената чији су називи дати, односно називе елемената чији су 
симболи дати:

кисеоник _________, угљеник _________, натријум _________, сребро _________

H ______________, Cu ______________, S ______________, Mg ______________

4 п (свако допуњавање 0,5)



Група АИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

Атом елемента је представљен на следећи начин 35
17 Cl  одредити:

а) назив елемента _________________________,

б) 17 је _________________________ број,

в) 35 је _________________________,

г) број протона у атому је _________________________,

д) број неутрона у атому је _________________________,

ђ) број нуклеона у атому је _________________________,

е) број електрона у атому је _________________________,

ж) распоред електрона по енергетским нивоима је _________________________.
9 п (свако слово по 1, ж 2)

Колико има група у ПСЕ и како се обележавају?

_______________________________________________________________________
3 п (број група 1,5 и обележавање 1,5)

Следеће елементе и једињења распоредите у одговарајућу колону у табели, на основу 
типа везе која је у њима формирана.

MgS, I2, AlCl3, NH3, P4, CaH2, H2S, HBr, N2

Јонска веза Поларна ковалентна веза Неполарна ковалентна веза

9 п (свако једињење по 1)

Одредите валенце елемената у следећим једињењима:

SO2  S_____, O_____

Fe2O3  Fe_____, O_____

Na2S  Na_____, S_____
3 п

У раствору се налази 15 g кухињске соли и 110 g воде. Допуните исказе:

а) Растворена супстанца је _____________________.

б) Растварач је _______________.

в) Маса раствора износи _______________.

г) Масени процентни састав раствора је ____________.
5 п (свако слово 1, г 2)



10.  

11.  

Оксидацијом угљеник(II)-оксида као производ настаје угљеник(IV)-оксид. 

а) Напишите једначину хемијске реакције.

______________________________________

б)  Да ли се реакција оксидације угљеник(II)-оксида сврстава у реакције синтезe или анализe?

________________________

в)  Колико се грама производа добије приликом оксидације 140 g угљеник(II)-оксида са 80 g 
кисеоника?

_________________________________

г) Израчунајте моларну масу угљеник(IV)-оксида.

__________________________________________

д) Која количина супстанце и колико молекула се налази у 11 g угљеник(IV)-оксида?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ђ) Која маса угљеник(IV)-оксида се добије оксидацијом 0,25 mol угљеник(II)-оксида?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

е) Израчунајте масени процентни састав угљеник(IV)-оксида.

_____________________________________________________
8 п ( свако слово по 1, д 2)

Напишите формуле, односно називе следећих киселина, база и соли:

хлороводонична киселина ___________________

литијум-хидроксид ___________________

натријум-сулфат ___________________

CH3COOH ___________________

Mg(OH)2 ___________________

NaNO3 ___________________  6 п

Исходи Ученик/-ца уме да:

Препознаје и класификује физичка и хемијска својства 
супстанци, физичке и хемијске промене супстанци и 
класификује супстанце на чисте супстанце и смеше.

Пише и чита симболе хемијских елемената, као и 
формуле киселина, база, соли и оксида. Препознаје 
лабораторијско посуђе и прибор.

Одређује број субатомских честица и на основу 
формуле једињења одређује тип хемијске везе. 

Пише једначину оксидације и одређује тип реакције.

На конкретним задацима користи пропорцију, 
израчунава масу, моларну масу и количину супстанце, 
као и масени процентни састав раствора.

 
Оцена ________________________    Наставник __________________________

* п – поена

Скала бодова Оцена

<25 1

26–35 2

36–45 3

46–55 4

56–65 5

Група АИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ



Име и презиме Одељење

Група IМЕТАЛИ, ОКСИДИ И ХИДРОКСИДИ

  .1

  .2

  .3

  .4

  .5

Напишите хемијску формулу једињења које је најзаступљеније у:

калциту – __________, силвину – __________, бокситу – __________.

Напишите валенце које следећи метали могу имати у својим једињењима, као и 
формуле њихових оксида.

метал валенца формула оксида
литијум
алуминијум
гвожђе

Довршите започете једначине хемијских реакција и одредите коефицијенте.

__Li + __O2  ________

__K + __H2O  ________ + ________

__CaO + __H2O  ________

__NaOH + __H2SO4  ________ + ________

Реакцијом гвожђе(III)-хлорида с калијум-хидроксидом настало је 7,5 g талога.
Колико грама реактаната је учествовало у овој реакцији? 

__________________________

Колико је потребно грама бакар(II)-хлорида, а колико воде, да би се направило 255 g 
15% раствора?

ПЕТНАЕСТОМИНУТНИ ТЕСТ



Име и презиме Одељење

Група IIМЕТАЛИ, ОКСИДИ И ХИДРОКСИДИ
ПЕТНАЕСТОМИНУТНИ ТЕСТ

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Напишите хемијску формулу једињења које је најзаступљеније у:

Магнезиту – __________, корунду – __________, кречњаку – __________.

Напишите валенце које следећи метали могу имати у својим једињењима, као и формуле 
њихових оксида.

метал валенца формула оксида
магнезијум
цинк

бакар

Довршите започете једначине хемијских реакција и одредите коефицијенте.

__Al + __O2  ________

__Ca + __H2O  ________ + ________

__MgO+ __H2O  ________

__Ca(OH)2 + __HCl  ________ + ________

Реакцијом цинк-хлорида с натријум-хидроксидом настало је 5 g талога.

Колико грама реактаната је учествовало у овој реакцији? ___________________

Колико је потребно грама гвожђе(II)-хлорида, а колико воде, да би се направило 320 g 25% 
раствора?



Име и презиме Одељење

Група IIIМЕТАЛИ, ОКСИДИ И ХИДРОКСИДИ
ПЕТНАЕСТОМИНУТНИ ТЕСТ

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Напишите хемијску формулу једињења које је најзаступљеније у:

Мермеру – __________, глиници – __________, каменој соли – __________.

Напишите валенце које следећи метали могу имати у својим једињењима, као и 
формуле њихових оксида.

метал валенца формула оксида
калцијум
алуминијум
олово

Довршите започете једначине хемијских реакција и одредите коефицијенте.

__Pb + __O2  ________

__Na + __H2O  ________ + ________

__Li2O + __H2O  ________

__Al(OH)3 + __HNO3  ________ + ________

Реакцијом гвожђе(II)-хлорида с литијум-хидроксидом настало је 27 g талога.

Колико грама реактаната је учествовало у овој реакцији? _______________________

Колико је потребно грама олово(II)-нитрата, а колико воде да би се направило  
140 g 8% раствора?



Име и презиме Одељење

Група АКОНТРОЛНА ВЕЖБА 3.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Нацртајте:
а)  раван (нормалан) низ од пет угљеникових атома (водите рачуна о валентности угљеникових 

атома);

б)  разгранат (рачваст) низ од четири угљеникова атома (водите рачуна о валентности 
угљеникових атома) с једном двоструком везом.

4 п

На следећој слици за сваки угљеников атом обележите да ли је примарни (1о), секундарни (2о), 
терцијарни (3о) или кватернарни (4о).

CH3–CH2–CH–CH2–C–CH3

CH3CH3

CH3
4 п 

(свака врста атома по 1 п)

Шта су функционалне групе?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
3 п

Напишите називе следећих једињења:

а) 

CH3

OH

CH3–C–CH2–CH–CH3

CH3

    б) CH3–C  C–CH–CH3

CH3

   в) 

CH3

CH2

CH3

CH3–CH2–CH–C–CH3

CH3

6 п

Напишите рационалне структурне формуле следећих једињења:
а) 2,3-диметил-1-пентен;

б) 3,3,4-триметилхексан;

в) 3-метил-1-бутанол.
3 п

Напишите све изомере алкена молекулске формуле C5H10.

5 п



Група АКОНТРОЛНА ВЕЖБА 3.

8.  

9.  

10.  

11.  

7.  Напишите једначину хемијске реакције сагоревања:

а) 1-пропена;

_____________________________________________-

б) 1-бутанола.

_____________________________________________-
4 п

а)  Прикажите добијање метанске киселине из одговарајућег алкохола. Напишите називе 
свих једињења који учествују у процесу добијања киселине.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
4 п

б) Једначином хемијске реакције прикажите дисоцијацију метанске киселине.

___________________________________________________________________
2 п

Напишите једначину хемијске реакције етанола с калијумом и именујте производе 
реакције.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
3 п

Напишите формуле сирћетне и палмитинске киселине.

___________________________________________________________________
2 п

Напишите једначину хемијске реакције 1-пропанола и метанске киселине. Којој класи 
једињења припада производ реакције? Напишите назив једињења које је настало у 
хемијској реакцији.

5 п
Исходи Ученик/-ца уме да:

Дефинише функционалну групу и одређује 
број примарних, секундарни и терцијарних 
С атома.

Пише формуле и једначине дисоцијације 
карбоксилних киселина.

На основу молекулске формуле  пише и чита 
рационалне структурне формуле изомера.

Пише једначине хемијске реакције 
сагоревања угљоводоника и алкохола, 
оксидације алкохола и реакције  алкохола 
са металима.

Дефинише и на конкретном примеру пише 
једначину естерификације.

Оцена: _______________________________     Наставник: ________________________

Скала бодова Оцена

< 18 1

19–24 2

25–31 3

32–38 4

39–45 5



Име и презиме Одељење

Група БКОНТРОЛНА ВЕЖБА 3.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Нацртајте:
а)  разгранат (рачваст) низ од шест угљеникових атома (водите рачуна о валентности 

угљеникових атома);

б)  раван (нормалан) низ од три угљеникова атома (водите рачуна о валентности угљеникових 
атома) с једном троструком везом.

4 п

На следећој слици за сваки угљеников атом обележите да ли је примарни (1о), секундарни (2о), 
терцијарни (3о) или кватернарни (4о).

CH3–C – CH–CH2–CH–CH3

CH3CH3 CH3

CH3
4 п 

(свака врста атома по 1 п)

Шта је хомологи низ?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
3 п

Напишите називе следећих једињења:

а) CH3–C – CH – CH–CH2–CH3

CH3CH3

CH3 CH3

 б) CH C–C–CH2–CH3

CH3

CH3

в) CH3–CH – CH–CH3

CH3 OH 6 п

Напишите рационалне структурне формуле следећих једињења:
а) 3,3,4-триметил-1-пентин;

б) 3-етил-2-метил-1-хептен;

в) 2-метил-2-пентанол.

3 п

Напишите све изомере алкина молекулске формуле C5H8.

5 п



Група БКОНТРОЛНА ВЕЖБА 3.

8.  

9.  

10.  

11.  

7.  Напишите једначину хемијске реакције сагоревања:

а) 2-бутина;

_____________________________________________-

б) етанола.

_____________________________________________-
4 п

а) Прикажите добијање пропанске киселине из одговарајућег алкохола. Напишите 
називе свих једињења који учествују у процесу добијања киселине.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
4 п

б) Једначином хемијске реакције прикажите дисоцијацију пропанске киселине.

___________________________________________________________________
2 п

Напишите једначину хемијске реакције метанола с натријумом и именујте производе 
реакције.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
3 п

Напишите формуле бутерне и стеаринске киселине.

___________________________________________________________________
2 п

Напишите једначину хемијске реакције метанола и пропанске киселине. Којој класи 
једињења припада производ реакције? Напишите назив једињења које је настало у 
хемијској реакцији.

5 п

Исходи Ученик/-ца уме да:

Дефинише функционалну групу и одређује 
број примарних, секундарни и терцијарних 
С атома.

Пише формуле и једначине дисоцијације 
карбоксилних киселина.

На основу молекулске формуле  пише и чита 
рационалне структурне формуле изомера.

Пише једначине хемијске реакције 
сагоревања угљоводоника и алкохола, 
оксидације алкохола и реакције  алкохола са 
металима.

Дефинише и на конкретном примеру пише 
једначину естерификације.

Оцена: _______________________________     Наставник: ________________________

Скала бодова Оцена

< 18 1

19–24 2

25–31 3

32–38 4

39–45 5



Име и презиме Одељење

Група ВКОНТРОЛНА ВЕЖБА 3.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Нацртајте:

а) затворен (циклични) низ од шест угљеникових атома (водите рачуна о валентности 
угљеникових атома);

б) разгранат (рачваст) низ од шест угљеникова атома (водите рачуна о валентности угљеникових 
атома) с једном троструком везом.

4 п

На следећој слици за сваки угљеников атом обележите да ли је примарни (1о), секундарни (2о), 
терцијарни (3о) или кватернарни (4о).

CH3–C – CH – CH–CH2–CH3

CH3 CH3

CH3 CH3
4 п 

(свака врста атома по 1 п)

Шта је изомерија?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
3 п

Напишите називе следећих једињења:

а) CH3–C–CH2–CH2–CH3

CH3

ОH
 б) CH C–C–CH2–CH–CH3

CH3

CH3

в) CH3–CН – C–CH2–CH3

CH3

OH 6 п

Напишите рационалне структурне формуле следећих једињења:
а) 2,4-диметил-2-хептен;

б) 2,3,3,4-тетраметилнонан;

в) 2,2-диметил-1-пропанол.

3 п

Напишите све изомере алкохола молекулске формуле C4H9OH.

5 п

CH3

CH3



Група ВКОНТРОЛНА ВЕЖБА 3.

8.  

9.  

10.  

11.  

7.  Напишите једначину хемијске реакције сагоревања:

а) 1-бутина;

_____________________________________________-

б) 1-хексанола.

_____________________________________________-
4 п

а) Прикажите добијање етанске киселине из одговарајућег алкохола. Напишите називе 
свих једињења која учествују у процесу добијања киселине.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
4 п

б) Једначином хемијске реакције прикажите дисоцијацију етанске киселине.

___________________________________________________________________
2 п

Напишите једначину хемијске реакције 1-пропанола с натријумом и именујте производе 
реакције.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
3 п

Напишите формуле мравље и олеинске киселине.

___________________________________________________________________
2 п

Напишите једначину хемијске реакције 1-пентанола и бутанске киселине. Којој класи 
једињења припада производ реакције? Напишите назив једињења које је настало у овој 
хемијској реакцији.

5 п
Исходи Ученик/-ца уме да:

Дефинише функционалну групу и одређује 
број примарних, секундарни и терцијарних 
С атома.

Пише формуле и једначине дисоцијације 
карбоксилних киселина.

На основу молекулске формуле  пише и 
чита рационалне структурне формуле 
изомера.

Пише једначине хемијске реакције 
сагоревања угљоводоника и алкохола, 
оксидације алкохола и реакције  алкохола 
са металима.

Дефинише и на конкретном примеру пише 
једначину естерификације.

Оцена: _______________________________     Наставник: ________________________

Скала бодова Оцена

< 18 1

19–24 2

25–31 3

32–38 4

39–45 5



ХЕМИЈА Угљоводоници

Име и презиме Одељење

Заокружи слово испред тачног одговора.  
Угљоводоници су једињења угљеника и: 
А) кисеоника;
Б) азота;
В) водоника.

Код угљоводоника атоми угљеника и водоника повезани су:
А) јонском везом;
Б) ковалентном везом;
В) и јонском и ковалентном везом.

Заокружи слово испред тачног одговора. У угљоводонике 
спадају:
А) алкани, алкени и алкохоли;
Б) угљени хидрати, алкани и алкени;
В) алкани, алкени и алкани. 

        алкан                          алкен                         алкин

1.

2.

3.

С
Н

Н

Н Н

метан

НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНДИВИДУАЛИЗОВАН 
И ПРИЛАГОЂЕН НАЧИН РАДА СА УЧЕНИЦИМА



ХЕМИЈА

Заокружи слово испред 
тачног одговора. При 
решавању задатка користити 
фотографију из претходног 
задатка и фотографију која 
се налази испод текста.
Код алкана су атоми 
угљеника повезани:
А)  једноструком 

ковалентном везом;
Б)  двоструком ковалентном 

везом;
В)  троструком ковалентном 

везом.

Заокружи слово испред тачног одговора. При решавању 
задатка треба користити фотографије из задатака 3 и 4. Два 
атома угљеника повезана су двоструком везом код:
А) алкана; Б) алкена; В) алкина. 

У левој колони приказане су врсте угљоводоника, а у десној 
тип везе којом су повезани атоми угљеника у различитим 
врстама угљоводоника. Спој линијом врсту угљоводоника с 
везом која је карактеристична за њега.
При решавању задатка треба користити фотографије из 
задатака 3 и 4.
Алкини   двострука ковалентна веза
Алкани   трострука ковалентна веза
Алкени   једнострука ковалентна веза

4.

5.

6.

КОВАЛЕНТНА ВЕЗА

једнострука

двострука

трострука

Угљоводоници



ХЕМИЈА

Заокружи слово испред тачног 
одговора. Код циклоалкана 
атоми угљеника повезани су у: 
А) отворен низ;
Б) затворен низ;
В) разгранат низ.

Заокружи слово испред тачног одговора. 
Код ароматичних угљоводоника атоми 
угљеника повезани су у:
А) отворен низ;
Б) прстен;
В) разгранат низ.

Дате су структурне и молекулске формуле пет једињења. 
Погледај формуле, а затим у таблицу унеси молекулску 
формулу једињења у одговарајућу колону тако да изабрано 
једињење одговара врсти угљоводоника датој у табели.

алкани алкени алкини циклоалкани ароматични 
угљоводоници

 

7.

8.

9.

циклопропан

циклобутан

циклопентан

циклохексан

Циклоалкани

Угљоводоници



ХЕМИЈА

Заокружи слово испред тачног одговора. У природи се 
угљоводоници налазе у:
А) води;
Б) нафти и земном гасу;
В) ваздуху.

Заокружи слово испред тачног одговора. Сирова нафта је 
црна уљаста течност, по хемијском саставу:
А) смеша различитих угљоводоника;
Б) смеша различитих соли карбоната;
В) једињење угљеника и кисеоника.

Заокружи слово испред тачног одговора. Прерадом нафте 
добијају се различити производи. Нафта се прерађује у 
посебним фабрикама које се називају:
А) железаре;
Б) рафинерије;
В) рударско-топионичарски басени.

10.

11.

12.

Угљоводоници



ХЕМИЈА

Заокружи ДА ако је израз тачан и НЕ уколико је нетачан. 
А) Дизел се добија прерадом нафте.  ДA НE
Б) Основни састојак земног гаса јесте нафта.   ДA НE
В) Формула метана је СН4.  ДA НE

Заокружи низ у коме се налазе искључиво алкани ако знамо 
да се назив алкана завршава на -ан.
А) метан, етан, етен;
Б) бутан, бутен, пентин;
В) метан, етан, пропан.

Заокружи слово испред тачног одговора. Алкан који садржи 
четири атома угљеника назива се:
А) метан;
Б) пропан;
В) бутан;

У следећем низу дати су називи различитих угљоводоника. 
Сврстај следеће угљоводонике у одговарајуће колоне:
метан, етен, бутин, бутен, пропин, етан 

алкан алкен алкин

13.

14.

15.

16.

Угљоводоници


