
M O D R I J A N OVA  

KEMIJA
Preizkušen učbenik
Dovršen delovni zvezek
Učinkovita i-gradiva

Prava izbira za vas in vaše učenceUČINKOVITA I-GRADIVA

Programska oprema mozaBook

PREDSTAVITEV NA VAŠI ŠOLI!

Tudi v letošnjem letu smo za vas pripravili brezplačne 
predstavitve. Prosimo vas, da določite datum in uro, ki bosta 
ustrezala vsem učiteljem v aktivu, in nas povabite na svojo šolo.     

PRIJAVITE SE!
• po e-pošti seminarji@modrijan-izobrazevanje.si 
• po telefonu 080 19 90

Vsi udeleženci 
predstavitve bodo prejeli 
brezplačni učni komplet 
po svoji izbiri in  
dodatno darilo.

 P več kot 170 dodatkov

I-učbenik je nadgradnja tiskanega učbenika. Vsebine v njem 
so namenjene motivaciji, nazornejšim predstavam o kemijskih 
procesih, zgradbi molekul in atomov. V interaktivni svet kemije 
vstopijo učenci z enim samim klikom na ikono na robu strani 
učbenika.
I-učbenik vsebuje:
• 35 videoposnetkov poskusov in animacij
• interaktivni periodni sistem
• dostop do zbirke več kot 200 molekul z opisom lastnosti, 

uporabnostjo in njihovo 3D-zgradbo
• 3D-modele z animacijami kemijskih reakcij
• dodatno slikovno gradivo
• interaktivne naloge
• odgovore na vprašanja

Kodo za brezplačni dostop do i-učbenika na spletu prejme 
učenec z nakupom delovnega zvezka.

MozaBook je programska oprema za izobraževanje,  
ki je posebej prilagojena za delo v razredu. Učitelji lahko  
z njo dopolnjujete i-učbenike ali ustvarjate samostojne učne 
vsebine, ki jih bogatite s 3D-modeli, videoposnetki, slikami  
ter drugimi vsebinami, ki jih najdete v naši medijski zbirki  
ali jih ustvarite sami.

3D-modeli z animacijami 
kemijskih reakcij

Videoposnetki poskusov 

Zbirka 3D-modelov molekul 
z opisom njihovih lastnosti, 
zgradbe in uporabnosti.

Naročite  

predstavitev  

na vaši  

šoli!

Interaktivno orodje periodni 
sistem omogoča ogled 
zgradbe atomov vsakega 
elementa, njihove lastnosti 
in še veliko več.

DARILO 

ZA VAS!

Modrijan izobraževanje, d. o. o.
Stegne 9 b, 1000 Ljubljana
www.modrijan-izobraževanje.si

Na naslovu osebni.podatki@modrijan-izobraževanje.si ali Modrijan 
izobraževanje, d. o. o., OSEBNI PODATKI, Stegne 9 b, 1000 Ljubljana 
lahko kadarkoli pisno zahtevate, da trajno ali začasno prenehamo 
uporabljati vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja.
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Reakcije ogljikovodikov

Svetleče rumeni plamen karbidovke nastane z gorenjem ogljiko-
vodika etina, C2H2. Take svetilke so nekdaj uporabljali rudarji in 
jamarji.

NASIČENI IN NENASIČENI OGLJIKOVODIKI – REAKCIJA 
ADICIJE

V stojalo postavimo dve epruveti. V prvo epruveto, ki jo označimo 
z AN, nalijemo 5 mL alkana – heksana. V drugo epruveto, ki jo 
označimo z EN, nalijemo 5 mL alkena – heksena. S kapalko do-
damo deset kapljic dvoodstotne raztopine broma v organskem to-
pilu diklorometanu v prvo in nato še v drugo epruveto. Opazujemo 
spremembe barve, tako da si pomagamo z belim ozadjem.

Kaj smo pri poskusu opazili?

Heksan v epruveti z oznako AN se obarva oranžnorjavo. V epruveti 
z oznako EN, v kateri je heksen, se vsaka kapljica dodane raztopine 
broma takoj razbarva, nastala nova spojina je neobarvana. Heksan 
ne razbarva raztopine broma, heksen pa jo.

Kako razložimo opažanja?

Alkan – heksan z raztopino broma ne reagira. Heksen pa reagira, 
nastane brezbarven produkt.

V molekuli heksana so med ogljikovimi atomi enojne vezi, molekula 
heksena pa ima eno dvojno vez. Na dvojno vez v molekuli heksena se 
lahko veže molekula broma. Taki reakciji pravimo vezava – adicija. Pro-
dukti adicijske reakcije so neobarvani.

Spojine, za katere je značilna reakcija adicije, so nenasičene. Heksen 
je nenasičeni ogljikovodik. Heksan pa je nasičeni ogljikovodik.

Bromiranje alkana in alkena

Strukturna formula heksana  Strukturna formula heksena 

1,2–dibromoheksan

heksan

heksen

brom

diklorometan

V spletnih gradivih si 
oglejte poskus Bromiranje 
ogljikovodikov.
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DRUŽINA OGLJIKOVODIKOV S POLIMERI

REAKCIJE OGLJIKOVODIKOV

GORENJE OGLJIKOVODIKOV

Na eno urno steklo nalijemo 5 mL heksana, na drugo pa 5 mL heksena. 
Ogljikovodika na urnem steklu prižgemo z dolgo gorečo trsko. Opazu-
jemo barvo plamena. Stekleni palčki pridržimo v plamenu, nato saje 
obrišemo z belo krpico. Poskus izvajamo v dobro zračenem prostoru.

Kaj smo pri poskusu opazili?

Ko se približamo urnemu steklu z gorečo trsko, pare heksana in he-
ksena takoj zagorijo s svetlečim plamenom. Na obeh krpicah so vidne 
saje, vendar jih je nekoliko več na tisti, v katero smo obrisali palčko, ki 
je bila v plamenu heksena.

Kako razložimo opažanja?

Pri gorenju ogljikovodikov se prekinejo vezi med atomi ogljika ter med 
atomi ogljika in vodika, nastaneta ogljikov dioksid in voda. Pravimo, 
da se je sprožila oksidativna razgradnja ogljikovodika. Produkt gore-
nja so tudi saje. Te v plamenu gorilnika žarijo in dajejo plamenu zna-
čilno rumeno barvo. Več ko je v molekuli ogljikovodika dvojnih ali 
trojnih vezi, več saj nastane pri gorenju, ker je masni delež ogljika v 
molekuli v primerjavi z masnim deležem vodika večji.

Ogljikovodiki na zraku gorijo. Glavna produkta gorenja sta voda in 
ogljikov dioksid. Reakcija je močno eksotermna. Pri gorenju se spro-
ščata toplota in svetloba.

Reakcijo popolnega gorenja heksana zapišemo s kemijsko enačbo:

Če kisika ni dovolj, pride do nepopolnega gorenja. Pri nepopolnem go-
renju je glavni produkt reakcije ogljikov oksid, ki je hud krvni strup. 

Reakcijo nepopolnega gorenja heksana zapišemo s kemijsko enačbo 
takole:

Vsako leto se zgodijo zaradi nepopolnega gorenja nesreče, katerih žr-
tve se hudo zastrupijo ali celo podležejo posledicam zastrupitve z 
ogljikovim oksidom. Ogljikov oksid se veliko hitreje veže na hemo-
globin v krvi kot kisik in zato celice ne dobijo dovolj kisika. Pride do 
zadušitve. Da boste tudi ob peči ali kaminu varno spali v hudi zimi, je 
priporočljivo imeti v spalnih prostorih merilnike ogljikovega oksida z 
alarmom, ki vas opozori, kdaj je raven ogljikovega oksida v prostoru 
presežena.
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E = toplota in svetloba

heksan

heksen

Gorenje heksana (levo) in
heksena (desno)
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V učbeniku je osnovno 
besedilo jasno ločeno  
od drugih vsebin.

Napotila na spletna gradiva 
spodbujajo učence k ogledu 
animacij in videoposnetkov 
kemijskih poskusov.

Oba dela delovnega zvezka sta 
opremljena s kodo za brezplačni 
dostop do i-učbenika, obogatenega z 
animacijami in videoposnetki, 3D-modeli, 
interaktivnimi nalogami in dodatnim 
slikovnim gradivom.

Prava izbira za vas!

Prednosti Modrijanovih 
gradiv za kemijo:

	en sam učbenik za 8. in 9. razred  
in delovni zvezek v dveh delih

	41 preprostih demonstracijskih 
poskusov

	številne rubrike (zanimivosti, 
povzetek, ključni pojmi, vprašanja  
za ponovitev)

	jasno ločene izbirne in dodatne 
vsebine

	napotilo na spletna gradiva 
(animacije in videoposnetke 
kemijskih poskusov)

	bogato slikovno gradivo

8. in 9. razred

učbenik delovni zvezek,  
1. del

delovni zvezek,  
2. del

POVABITE NAS  
NA PREDSTAVITEV  
NA VAŠI ŠOLI! 
 
Več na naslednji strani

Na koncu vsakega poglavja  
so izpostavljeni ključni pojmi,  
povzetek za utrjevanje snovi  
in vprašanja za ponavljanje. 

Na zadnji strani učbenika in delovnega 
zvezka je natisnjen periodni sistem 
elementov.

TUDI V MODERNI 
ELEKTRONSKI OBLIKI!
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KEMIJSKE REAKCIJE

PRI KEMIJSKI REAKCIJI SE SPREMINJA BARVA
V epruveto damo žličko joda, I2. Nad jod namestimo nekaj zrahljane 
železne volne. Najprej rahlo segrevamo del epruvete, kjer je jod. Ko vi-
joličasta para joda doseže železno volno, začnemo z močnim plame-
nom segrevati železno volno.

Ko je reakcija končana in epruveta hladna, vanjo nalijemo 5–6 mL 
vode.

Epruveto večkrat pretresemo in vsebino prefiltriramo v drugo epruveto.

V vodi poskusimo raztopiti še železo in jod.

Kaj smo pri tem opazili?

Jod je trdna siva snov kovinskega sijaja. Pri segrevanju sublimira. Nje-
gova para je vijoličaste barve. Železna volna je prav tako trdna siva 
snov kovinskega sijaja. Ko smo začeli segrevati še železno volno, je to 
postopno prekrila nova snov rdečerjave barve brez kovinskega sijaja. 
Produkt reakcije se dobro topi v hladni vodi, raztopina je rumenoze-
lene barve. Železo in jod pa se v hladni vodi slabo topita.

Kako razložimo opažanja?

Pri segrevanju železa in pare joda je prišlo do kemijske reakcije. Jod in 
železo sta pri reakciji reaktanta. Produkt, ki je nastal iz kovine železa 
in nekovine joda, je ionska spojina in se imenuje železov jodid. Tako 
kemijsko reakcijo imenujemo tudi spajanje oz. sinteza.

Kemijsko reakcijo med železom in jodom lahko zapišemo tako, da 
uporabimo imeni reaktantov, ki ju povežemo z znakom plus (+), in 
puščico, s katero nakažemo smer kemijske reakcije. Novonastala snov 
ima drugačne lastnosti kot oba reaktanta. Je drugačne barve in je to-
pna v vodi, reaktanta pa ne. Drugačna barva in videz produkta sta 
prav tako dokaz, da je prišlo do kemijske spremembe.

PRI KEMIJSKI REAKCIJI NASTANE OBORINA 
V petrijevko nalijemo destilirano vodo. S plastično slamico damo na en 
konec petrijevke nekaj kristalčkov svinčevega nitrata, Pb(NO3)2, na 
drugi konec pa nekaj kristalčkov kalijevega jodida, KI. Označimo tisto 
stran, kamor smo dodali svinčev nitrat. Opazujemo spremembe.

Kaj smo pri poskusu opazili?

Svinčev nitrat in kalijev jodid sta beli kristalni trdni snovi. Ko ju damo 
v vodo, opazimo, da se kalijev jodid hitreje raztaplja v vodi kot svinčev 
nitrat. 

V bližini še ne povsem raztopljenega svinčevega nitrata se pojavi ru-
mena svetleča snov. Širina rumenega pasu se hitro veča.

 REAKTANTA  PRODUKT
   jod  +  železo   železov jodid

Slika 5.11

Reakcija železa in joda

Raztapljanje reaktantov in
produkta v vodi

Pb(NO
3
)

2

Kl

I
2
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SNOV JE IZ DELCEV

Prehodu iz trdnega v plinasto agregatno stanje brez vmesnega teko-
čega stanja pravimo sublimacija. Tudi kondenzacijo par neposredno 
v trdno agregatno stanje nekateri imenujejo sublimacija.

Sublimacija je značilna za vrsto snovi. Jod pri nekoliko povišani tempe-
raturi iz sivih kristalčkov sublimira v vijoličasto paro, suhi led (trdni 
ogljikov dioksid) sublimira že pri –78,5 °C v plinasti ogljikov dioksid. 
Sublimacija nastopi tudi, če se zrak, ki je nasičen z vodno paro, hitro 
ohladi pod temperaturo ledišča vode.

•agregatno stanje
•trdna snov

•tekočina
•plin

•sublimacija

1.  Naštej agregatna stanja snovi.

2.  Kaj je sublimacija? Ali led sublimira?

3.  V kakšnem agregatnem stanju so delci najbolj in v katerem najmanj urejeni?

4.  Kako označimo agregatna stanja?

5.  Katere delce  in kakšna agregatna stanja  ponazarjajo  spodnje sheme?

Snovi so v treh agregatnih stanjih. V trdnem stanju so delci 
urejeni, imajo manj energije in se najpočasneje gibljejo. V 
tekočem je urejenost že manjša, najbolj neurejeno pa je pli-
nasto stanje. V tem stanju imajo delci največ energije in se 
najhitreje gibljejo, v njem vlada največji nered. Pri segrevanju 
prehajajo trdne snovi v tekočine in te v pline. Pri ohlajanju 
prehajajo plini v tekočine, te pa v trdne snovi. Po dogovoru 
agregatna stanja označimo z zapisi: (s) za trdno stanje, (g) za 
plinasto stanje in (l) za tekočino.

Srež, ivje, snežinke in toča so posledica 
sublimacije vodne pare v led.

Sublimacija joda

trdna snov plin

sublimacija

V spletnih gradivih si oglejte 
poskus Sublimacija suhega ledu.
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»Učbenik temelji na sodobnem poučevanju kemije,  
ki predvideva eksperimentalnoraziskovalni pristop  
ter izkustveno in problemsko učenje. Edinstven je v tem,  
da v eni knjigi zajema vse vsebine, in tako učiteljem  
omogoča, da vrstni red obravnavanih poglavij načrtujejo  
po svoji strokovni presoji.«
Barbara Rubin, 
Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja, Ljubljana

Kemijske pojme uvajajo preprosti 
demonstracijski poskusi, ki jih 
spremljajo oznake za nevarne  
snovi in opozorila za varno delo  
v laboratoriju.

Primer iz učbenika

Margareta Vrtačnik • Katarina S. Wissiak Grm   
Saša A. Glažar • Andrej Godec
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ISBN 978-961-241-718-5 
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