
OŠ ZA ODRASLE

KEMIJA
8. RAZRED 



POTEK DELA
VSEBINE:

1. ZGRADBA SNOVI (atomi, molekule, spojine, 
simboli zapisa elementov)

2. KEMIJSKE REAKCIJE (snovna in energijska 
sprememba, reaktanti in produkti, zapisi 
kemijskih enačb)

3. ATOM IN PERIODNI SISTEM ELEMENTOV (zgradba 
atoma, eksperimentalno delo, delo z modeli)

4. RAZTOPINE (agregatna stanje vode, raztopina, 
koncentracije)

5. OGLJIKOVODIKI IN DERIVATI (organske spojine, 
nafta in zemljski plin, topla greda in ozonska 
luknja)



KEMIJA
• Stara veda, ki je imela v razvoju človeka velik 

pomen

• Danes je kemija znanost, ki spoznava in razlaga, kaj 
so snovi, kakšne so, kako se spreminjajo in kako 
pripravimo nove uporabne snovi

• Je EKSPERIMENTALNA VEDA temelji na 
eksperimentih

• Kemiki pri proučevanju in pripravljanju novih snovi 
izvajajo EKSPERIMENTE

• Prostor, kje to delajo imenujemo KEMIJSKI 
LABORATORIJ



KEMIJA JE POVSOD OKOLI NAS

• Naše življenje predstavlja določena vrsta 
usklajenih kemijskih sprememb

• Vdor virusov, bakterij v naše telo, povzroča visoko 
temperaturo, slabo počutje, slabšo krvno sliko

• Kemijske spremembe v živem svetu so tako 
pomembne, da jih proučuje posebna veja kemije, 
to je biokemija

• Razvoj civilizacije je povezan s kemijo (cement, 
jeklo, plastika itd. so povezani z iskanjem novega, 
boljšega)



EKSPERIMENTIRANJE-
PRIPOMOČKI

• Za izvajanje poskusov uporabljamo osnovne 
laboratorijske pripomočke:

1. EPRUVETA: najosnovnejša laboratorijska 
steklovina; izvajamo poskuse z majhnimi 
količinami snovi; več epruvet lahko namestimo 
v stojalo



2. ČAŠE, ERLENAMJERICE IN BUČKE: razlikujejo 
se po prostornini, v njih pa lahko snovi tudi 
segrevamo



3. MERILNI VALJ: uporabljamo ga za merjenje 
prostornine tekočin. V merilnih valjih ne smemo 
segrevati



4. KAPALKE: uporabljamo za dodajanje tekočin 
v kapljicah



5. URNA STEKLA: uporabljamo za nekatere 
poskuse, za odlaganje snovi in za pokrivanje 
čaš. Na urnih steklih ne smemo segrevati snovi. 



6. TERILNICA S PESTILOM: se uporablja za 
drobljenje snovi



7. LIJ LOČNIK: uporabljamo za ločevanje 
tekočin, ki se ne mešajo. Z železnim obročem 
ga vpnemo v stojalo. LIJ: pomagamo si pri 
pretakanju tekočin.



VARNOST V LABORATORIJU









SNOV

• Vsi predmeti, ki jih vidiš okoli sebe, vsa narava, 
živa in neživa – tudi zrak je iz snovi, čeprav ga 
ne vidiš

• SNOV JE VSE KAR IMA MASO IN ZAVZEMA 
DOLOČENO PROSTORNINO.

• Na svetu je izredno veliko najrazličnejših snovi. 
Ljudje jih uporabljamo za različne namene, 
odvisno od njihovih lastnosti.



• Na svetu je nepregledna množica najrazličnejših snovi

• Že če bi poskusili zapisati vse snovi, ki sestavljajo 
šolski zvezek, bi prišli do zelo dolgega spiska.

• Sestavljen je iz papirja, kovinske sponke, ovitka iz 
umetne mase, barve, s katero so pobarvane platnice, 
grafitne sledi svinčnika, ki je nastala na papirju, ko si 
pisal in tako naprej

• Če bi podrobno pogledali, bi videli, da so nekatere od 
naštetih stvari spet zgrajene iz več različnih snovi

• Papir je, recimo, sestavljen iz celuloze, belila in 
drugih polnil



• Če je neka snov iz dveh ali več različnih 
snovi, ji pravimo ZMES

• Večina snovi v naravi je zmesi

• Zmesi so kamnine, zrak pa tudi vse vrste 
voda, ki jih srečamo v naravi

• Kamnine so zmesi različnih mineralov in 
mineralom podobnih snovi

• Zrak je zmes različnih plinov

• Vode v naravi, na primer morje, studenčnica 
ali podtalnica, vsebujejo različne vrste soli, 
raztopljene pline in še nekatere druge 
snovi. 



• Samo po videzu ne moremo sklepati, ali je 
določena snov zmes ali ne. 

• Mleko, na primer, je zmes vode, različnih 
beljakovin, maščob, mineralnih snovi, 
vitaminov, mlečnega sladkorja …



SNOV

Delimo na ČISTE SNOVI IN ZMESI.



ČISTA SNOV

• V naravi so tudi snovi, ki niso v zmeseh z drugimi 
snovmi

• Te snovi imenujemo ČISTE SNOVI

• Lastnosti čistih snovi niso odvisne od mase ali 
prostornine snovi. So vedno enake. Listič čistega zlata 
razrežemo na majhne koščke. Pri tem se lastnosti ne 
bodo spremenile. Listič zlata ima enake lastnosti kot 
posamezni manjši deli. Zlato je čista snov

• PRIMERI čiste snovi: žveplo, zlato, kisik, diamant, 
grafit

• Čiste snovi so vsi elementi PS.



PERIODNI SISTEM ELEMENTOV





• ČISTE SNOVI gradijo ENAKI delci.

• ZMESI gradijo RAZLIČNI delci.



FIZIKALNE IN KEMIJSKE 
SPREMEMBE SNOVI
• Zaradi različnih dejavnikov okolja se 
snovi v naravi spreminjajo

• Na snovi delujejo dejavniki kot so tlak, 
sprememba temperature in svetloba

• Snovi se na te vplive različno odzovejo, 
lahko pa tudi vplivajo druga na drugo 
in med seboj reagirajo

• Poznamo FIZIKALNE in KEMIJSKE 
SPREMEMBE snovi



FIZIKALNA SPREMEMBA SNOVI



• http://eucbeniki.sio.si/nar7/982/index1.html



• Pri FIZIKALNI spremembi se sestava snovi ohrani, 
spremeni se njena oblika

• Delci, ki sestavljajo snov, ostanejo po spremembi 
enaki, zato ima snov po tej spremembi še vedno 
enake fizikalne lastnosti

• Če razbijemo vazo, so razbiti kosi različno veliki 
in različnih oblik, še vedno pa je material razbitih 
kosov enak materialu, ko je bila vaza še cela

• Če iz tube iztisnemo barvo, ostaneta prazna tuba 
in barva. Snovi se med iztiskanjem niso 
spremenile



Pri fizikalni spremembi se snov NE SPREMENI, 
spremeni pa se lahko njena OBLIKA, 
AGREGATNO STANJE.



KEMIJSKA SPREMEMBA SNOVI



• http://eucbeniki.sio.si/nar7/982/index2.html



METODE LOČEVANJE SNOVI

UPORABA MAGNETA→ ko je v zmesi železo, 
nikelj ali kobalt



• RAZTAPLANJE- ko je ena snov v zmesi dobro topna 
v nekem topilu (npr. vodi), drugje pa ne

• FILTRIRANJE- odstranimo drobne netopne delce iz 
raztopine (pesek, voda)

• IZPAREVANJE- za ločevanje raztopljenih snovi (sol, 
voda)

• SUBLIMACIJA- ko je v zmesi jod

• UPORABA LIJ LOČNIKA- za ločevanje dveh zmesi, 
ki se med seboj ne mešata

• KROMATOGRAFIJA- za ločevanje barvil


