
Zbirke nalog za kemijo v gimnaziji

NAROČITE PREDSTAVITEV NA VAŠI ŠOLI!

V letošnjem letu smo za vas pripravili brezplačne predstavitve. 
Prosimo vas, da določite datum in uro, ki bosta ustrezala vsem 
profesorjem v aktivu, in nas povabite na svojo šolo. Vašo prijavo 
pričakujemo:  
• po e-pošti seminar@modrijan-izobrazevanje.si

• po telefonu 01 513 46 53

Vsi udeleženci predstavitve bodo prejeli brezplačni komplet 
(učbenik, laboratorijske vaje in zbirko nalog) po svoji izbiri  
in dodatno darilo.

Povezovanje delcev46

19. Graf prikazuje vrelišča spojin elementov IV., V., VI. in VII. skupine periodnega 

sistema z vodikom. Dopolnite trditve in odgovorite na vprašanja.

a) Zapišite formulo spojine vodika z elementom VII. skupine, ki ima najvišje 

vrelišče.

b) Kako se praviloma spreminjajo vrelišča hidridov iste skupine periodnega 

sistema?

c) Katere spojine se od tega razlikujejo?

č) Pojasnite razlog za to.

d) Dopolnite.

Vodikov fl uorid je pri sobnih pogojih v  agregatnem stanju. 

Njegovo vrelišče je približno  °C. Glede na periodične lastnosti bi 

pričakovali vrelišče okoli  °C.

KRISTALI

1. Obkrožite snovi, ki so pri sobnih pogojih kristali.

steklo  sladkor  voda  živo srebro  kalij  grafi t  jod  klor  najlon

2. Slike predstavljajo tri tipe osnovnih celic. Ob posamezni sliki napišite 

koordinacijsko število in število gradnikov znotraj osnovne celice.

  A B C

*

Primer laboratorijskih vaj iz zbirke nalog za 1. letnik
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DARILO 

ZA VAS!

 P Zbirke nalog dopolnjujejo učbenike za kemijo v gimnaziji.

 P Naloge so razvrščene od lažjih k težjim. Težje naloge 
so označene z zvezdico in so primerne za poglabljanje 
znanja in pripravo na tekmovanje iz kemije.

 P Naloge v zbirki so didaktično zasnovane tako, 
da preverjajo predstave in razumevanje na 

makroskopski in submikroskopski ravni. 

 P Zbirka vsebuje tudi interdisciplinarne problemske naloge 
ter naloge, povezane z vsakdanjim življenjem.

 P Zbirka vsebuje tudi rešitve nalog.

Modrijan izobraževanje, d. o. o.
Stegne 9B, 1000 Ljubljana
www.modrijan-izobrazevanje.si 
telefon: 01 513 44 00 
e-pošta: info@modrijan-izobrazevanje.si



Modrijanova  

KEMIJA za gimnazije

  Preizkušena zbirka gimnazijskih učbenikov

  Laboratorijske vaje

  Zbirke nalog

Prava izbira za vas in vaše dijake

Naročite 

 predstavitev  

na vaši  

šoli!

Laboratorijske vaje

Učbeniki

Zbirke nalog



Zgradba molekul organskih spojin10

V organski kemiji je treba za razumevanje zgradbe spojin poznati 
zgradbo razmeroma majhnega števila elementov v periodnem siste-
mu.

Ogljik ima štiri valenčne elektrone in tvori štiri kovalentne vezi (8 elek-
tronov v vezeh).

Dušik ima pet valenčnih elektronov. Tvori tri kovalentne vezi (6 elek-
tro nov v vezeh) in ima en nevezni elektronski par.

Kisik ima šest valenčnih elektronov. Tvori dve kovalentni vezi (4 elek-
trone v vezeh) in ima dva nevezna elektronska para.

Halogeni (F, Cl, Br, I) imajo sedem valenčnih elektronov. Tvorijo eno 
kovalentno vez (2 elektrona v vezi) in imajo tri nevezne elektronske 
pare.

Vodik ima en valenčni elektron in tvori eno kovalentno vez (za pol-
njena je prva lupina).

V večini kovalentnih vezi, ki nastopajo v organskih spojinah, elek-
troni niso enakomerno porazdeljeni med atoma, ki nastopata v skup-
ni vezi, temveč so običajno bližje atomu, ki je bolj elektronegativen. 
Takšne vezi imenujemo polarne kovalentne vezi.

Včasih poskušajo zgradbo in geometrijo molekul razlagati z odbo-
jem valenčnih elektronskih parov, s t. i. metodo VESPR, vendar se 
je v novej šem času v organski kemiji uveljavila razlaga s hibridnimi 
 orbitalami.

Razlaga zgradbe organskih molekul 

s hibridnimi orbitalami

Najprej ponovimo zgradbo elektronske ovojnice, v kateri se gibljejo 
elektroni. Elektroni so razvrščeni v lupine, ki jim rečemo tudi glavni 
ener gijski nivoji. Vsaka lupina je sestavljena iz podlupin, ki jih ozna-
čimo s črkami s, p, d in f. Orbitale iste podlupine so energijsko ena-
kovredne in imajo značilno obliko ter usmeritev v prostoru.

Tri orbitale p so usmerjene okrog osi x, y in z. Označimo jih s px, py in pz.

Za razlago nastanka kovalentnih vezi med ogljikovimi atomi oziroma 
med ogljikovim atomom in drugimi atomi si največkrat pomagamo z 
matematičnim modelom hibridnih orbital. Temu postopku pravimo 
hibridizacija orbital. To je sicer teoretični model, ki pa se v praksi 

P O S E B N A  Z N A N J A

O polarnosti in elektronegativnosti 

preberite v učbeniku Atomi in molekule 

na str. 60 in 61, o metodi VSEPR 

pa na str. 62–65.

Orbitala s ima obliko krogle.

Oblika orbitale p – prostorska pentlja

79Zgradba in lastnosti ogljikovodikov

VNETLJIVOST BENCINA

S kapalko odmerimo 2 mL 
bencina in ga damo v izparil-
nico. To po stavimo v digesto-
rij. Zunaj digestorija prižgemo 

trsko. Z višine se z gorečo 

trs ko počasi približujemo po-

vršini bencina. Opazujemo ter 

zapi šemo opažanja in jih raz-

ložimo.

Bencin hlapi. Vnetljivi so njegovi hlapi, ne pa sam 
tekoči bencin. Zaradi tega na bencinskih črpalkah 
ali kjerkoli drugje, kjer je v zraku večja količina 
hlapov ogljikovodikov, ne smemo kaditi oziroma 
prižigati kakršnegakoli ognja ali iskre.

1. Kateri izmed navedenih alkanov so pri sobnih pogojih v plinastem 

agregatnem stanju?

 C6H14      CH3(CH2)8CH3   butan

2. Kateri izmed alkanov bo imel višje vrelišče in zakaj? Alkana tudi 

poimenujte.

 A 

 B 

*3. Zapišite skeletni formuli butana in 2,2-dimetilpropana.

 Predvidite, katera izmed molekul bo imela glede na strukturne 

lastnosti višje vrelišče. Nato svojo predpostavko primerjajte 

s podatkoma o vreliščih obeh spojin. Vrelišči poiščite v tabelah 

na prejšnjih straneh učbenika.

 Ali vrelišči obeh spojin potrjujeta ali zanikata vašo predpostavko? 

Kdaj lahko napovemo, katera izmed dveh molekul alkanov bo imela 

višje oziroma nižje vrelišče?

bencin  

O nesrečah, pri katerih pride do razlitja 

nafte, poročajo množična občila.

Vključeni 

so primeri 

rešenih nalog.

Učbeniki 

vsebujejo tudi 

periodni sistem 

elementov.

Rešitve so brezplačno dostopne na 

spletni strani www.modrijan.si.

Dodatne in 

zahtevnejše 

vsebine so 

vidno ločene 

od osnovnega 

besedila.

Ob koncu 

vsakega 

poglavja so 

vprašanja za 

ponavljanje in 

utrjevanje.

Učbenik Verige 

in obroči za 3. 

letnik vsebuje 

vrsto preprostih 

poskusov, s 

katerimi lahko 

pritegnemo 

pozornost dijakov. 

Poskusi vsebujejo 

oznake nevarnih 

snovi in opozorila 

za varno delo v 

laboratoriju.

Osnovno besedilo  

v učbenikih odlikuje 

sistematičnost 

in razumljiva 

razlaga, ki 

hkrati omogoča 

medpredmetne 

povezave.

Zbirka učbenikov za kemijo v gimnaziji

82 Simbolni zapis in množina snovi

Masa dveh molov atomov magnezija je dvakrat večja:

m(Mg) = 2 mol · 24,3 g/mol = 48,6 g

Iz mase in molske mase lahko izračunamo tudi množino snovi.

Poglejmo nekaj primerov računanja v kemiji z uporabo navedenih 
enačb.

Koliko molov je 1500 g vode?

Podatki: m(H2O) = 1500 g  

 M(H2O) = 18,0 g/mol

Iščemo množino n(H2O) v 1500 g vode.

n(H2O) = m(H2O)
M(H2O)

 = 1500 g mol
18,0 g

 = 83,3 mol

Odgovor: 1500 g vode je 83,3 mola vode.

Koliko molekul vode je v 83,3 mola vode?

Podatki: n(H2O) = 83,3 mol

Iščemo število molekul N(H2O) v 83,3 mola vode.

N(H2O) = n(H2O) · NA = 83,3 mol · 6,02 · 10
23

mol
 = 5,02 · 10

25

Odgovor: V 1,5-litrski plastenki vode je 5,02 · 10
25

 molekul vode. Točno 

toliko delcev je v 83,3 mola katerekoli snovi.

V 1,5-litrski plastenki vode 

je 83,3 mola vode.

Andrej Godec      Ivan Leban
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76 8. laboratorijska vaja2. POSKUS

REAKCIJA BARIJEVEGA HIDROKSIDA 
OKTAHIDRATA IN AMONIJEVEGA 
KLORIDA
Demonstracijski poskus

Pri mešanju dveh trdnih soli lahko spremljamo spreminjanje tempe-
rature, ker steče kemijska reakcija; barijev hidroksid oktahidrat, 
Ba(OH)2 ∙ 8H2O(s), reagira z amonijevim kloridom, NH4Cl(s), kot je 
zapisano v enačbi:

Ba(OH)2 ∙ 8H2O(s)  +  2NH4Cl(s)    BaCl2 ∙ 2H2O(s)  +  2NH3(g)  +  
8H2O(I)

Z merjenjem temperature v časovnih presledkih ocenite spre-
membo entalpije kemijske reakcije in določite, ali je reakcija endo-
termna ali eksotermna.

Potrebščine in kemikalije

erlenmajerica, aluminijasta folija, steklena palčka

barijev hidroksid oktahidrat – Ba(OH)2 ∙ 8H2O, 
amonijev klorid – NH4Cl

Postopek
• V erlenmajerico zatehtajte 8,0 g Ba(OH)2 ∙ 8H2O. Erlenmajerico 

ovijte in ustje pokrite z aluminijasto folijo in vanjo vstavite termo-
meter tako, da bo luknjica v foliji čim manjša.

• Vsake pol minute odčitajte temperaturo pred reakcijo. Merite jo 
2,5 min. To je T1.

• Po treh minutah v erlenmajerico dodajte 2,5 g NH4Cl in jo ponov no 
pokrijte z aluminijasto folijo.

• Zmes močno mešajte z vrtenjem v zapestju in s termometrom. 
Temperaturo odčitajte vsake pol minute. Čas merjenja tempera-
ture naj traja še 4,5 min.

• Podatke zapisujte v preglednico in točke narišite v diagram.

Rezultati in ugotovitve

1. V preglednico vpišite meritve temperature.

Čas [min] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5

T [°C] /

POZOR: reaktanti in produkti 

so strupeni, jedki in nevarni! 

Poskus izvajajte v digestoriju.

Pri delu uporabljajte 

zaščitna očala in rokavice.

Ba(OH)2 · 8H2O  

NH4Cl 

Teoretičnemu 

uvodu sledi 

kratka ponovitev 

predznanja v 

obliki nalog, ki je 

lahko koristna tudi 

kot samostojna 

priprava na 

laboratorijsko vajo.

Pri laboratorijskih vajah dijaki 

spoznajo varno in odgovorno 

ravnanje s snovmi ter se učijo 

varnega ravnanja z odpadki.

Lažji poskusi z doslednimi navodili so 

namenjeni manj samostojnim dijakom, 

pri nekaterih zahtevnejših poskusih 

pa je načrtovanje poskusa in reševanje 

eksperimentalnega problema zasnovano 

problemsko, kar zahteva večjo 

samoiniciativnost dijakov.

Laboratorijske vaje sledijo 

tematskim sklopom učnega 

načrta.

Za vsak tematski sklop je zbranih 

več poskusov, ki so razvrščeni od 

lažjih k težjim.

Laboratorijske vaje za kemijo v gimnaziji

Naročite predstavitev na vaši šoli! Več na zadnji strani.

Nika Cebin, Manica Perdan - Ocepek, Marjeta Prašnikar
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