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1. sklop - SNOVI 

 

 
 

Avgust 2019 



1 SNOVI 

1.1 Čiste snovi in zmesi 
 

Raziskujem: TA ZMES VSEBUJE PLIN 
 

1. Po smislu, npr. slišimo šum, plin izhaja iz steklenice. 
 
2. Element: kalcij – Ca 

 Element: magnezij – Mg 

Spojina: ogljikov dioksid 
Spojina: natrijev hidrogenkarbonat 

 

3. ogljikov dioksid 

4. Manj osvežilna, ker je manj ogljikovega dioksida, ki izhaja. 

5. magnezij (Mg); 1000; Rogaška Slatina 

 

UPORABIM SVOJE ZNANJE 
 

1. a) element  b) spojina  c) spojina  č) element 

2. element, spojina, element, spojina 

3. a) 3   

    b) obkroženo: N, O; imena: C – ogljik, N – dušik, O – kisik, H – vodik  

    c) enega, dušika, dveh, kisika  

    č) dušikov dioksid 

 

4. N – dušik, 15 % 

    P – fosfor, 15 % 

    K – kalij, 15 % 

 

5. a) N2 – 4,68 L, O2 – 1,26 L, preostali plini – 0,06 L 

    b) Ogljikov dioksid, dušikov dioksid, metan, žveplov dioksid ... Povzročajo kisli dež. Metan in 
ogljikov dioksid sta tudi toplogredna plina. 

 

6. Čista snov: a, b, e. Utemeljitev: čisti element (atom ali molekula) ali spojina.  

Zmes: c, č, d. Utemeljitev: zmes elementov (d) ali spojin. 

Samo elementi: b, d, e. Utemeljitev: čisti element (b, e) ali zmes elementov (d). 

Samo spojine: a, c. Utemeljitev: slika č prikazuje spojino in element. 

 



1.2 Raztopine 
 

Raziskujem: KAKO VELIKOST ZRN TOPLJENCA VPLIVA NA HITROST 
RAZTAPLJANJA? 
 
1. a) Po smislu, npr.: Ali velikost koščkov trdnega topljenca vpliva na hitrost raztapljanja? 

b) Po smislu, npr.: Vpliva (oziroma kar napiše učenec). 

c) velikost zrn trdnega topljenca 

č) velikost kozarca, prostornina vode, prostornina limoninega soka, masa sladkorja, temperatura 
vode, hitrost mešanja  

d) Odgovor po smislu, glede na potek poskusa v razredu. 

3. a) Če so zrnca topljenca večja, se ta počasneje raztaplja.  

b) Sladkor se hitreje raztaplja. Raztapljanje bi bilo hitrejše. 

c)  

Snov Topilo ali topljenec Agregatno stanje 

Voda topilo kapljevinsko 

Sladkor topljenec trdno 

Sok limone topljenec kapljevinsko 

 

č) Raztopina B, ker ima največ sladkorja na 100 g vode. 

 

Raziskujem: KOLIKO TOPLJENCA SE LAHKO RAZTOPI? 
3. Soda se ne raztopi, preostale tri pa se. V primeru sode je rezultat nasičena raztopina pri izmerjeni 
temperaturi vode. 

4. Se ne raztopi. 

5. Kuhinjska sol se ne raztopi v celoti. 

6. Ostaneta citronka in sladkor, bolj topen je sladkor. 

7. Po topnosti: soda bikarbona, sol, citronka, sladkor 

8. Snov bi tehtal in postopoma dodajal ter opazoval, kdaj po dodatku ostane neraztopljena na dnu 
čaše. 

9. a) Snov, ki je bila na dnu, se raztopi. 

b) Pri višji temperaturi se raztopi več snovi.  

10. a) Če DA, je v redu, a to je le slučaj. Bolj ustrezen je odgovor NE; vzroki za odstopanje so 
eksperimentalne napake in to, da citronka ni čista citronska kislina. 

b) okrog 180 g; okrog 160 g več  



UPORABIM SVOJE ZNANJE 
1. b, c, d, e  

2.  

Raztopina Topilo Topljenec 

Kuhinjska sol in sladkor v vodi voda kuhinjska sol in sladkor 

Plin ogljikov dioksid v vodi voda ogljikov dioksid 

Kafra v etanolu etanol kafra 

Polistiren v acetonu aceton polistiren 

 

3. a), b) in c) Rešitev glede na izbrane izdelke. 

č) debelost, sladkorna bolezen, bolezni srca  

4. a) vino, 2,4-krat, pivo 

b) topljenec 

c) Za 0,21 g/kg preveč. 

č) Trenutno je to 600 evrov plus tri kazenske točke. 

5. a) približno 290 g 

b) približno 90 g (bolj točno: 87 g) 

6. a, c, č, e 

  

Raziskujem: KATERA VODA JE TRŠA? 
7. destilirana voda, pitna voda, destilirana voda z dodatkom epsomove soli 

Največ raztopljenih snovi je v destilirani vodi z dodatkom epsomove soli.  

8. dognojevanje iglavcev 
 

Raziskujem doma: VODNI KAMEN 
2. Po smislu, glede na opazovan poskus. 

3. Topilo: voda; topljenec: citronka, in snovi, ki povzročajo trdoto vode.  

4. Pri višji temperaturi je raztapljanje hitrejše. 

6. Voda prši iz pipe na vse strani. 

7. Vsebuje več ocetne kisline. 

8. Vlaganje zelenjave, čiščenje (npr. vodnega kamna), odstranjevanje neprijetnih vonjav ... 

UPORABIM SVOJE ZNANJE 
 
1. a) Voda iz pipe je raztopina. Voda iz pipe ni zares čista, v njej so raztopljeni plini in soli, ki jih 
vsebuje, ker teče prek kamenja in prsti. Lahko so prisotne tudi druge snovi, ki jih je uporabil človek: 
gnojila, pesticidi in herbicidi itd. 



b) Glavne sestavine: magnezijeve soli, kalcijeve soli, razni karbonati, raztopljeni plini, železo, svinec  

2. Mehka; uporabljamo jo za likalnike, akumulatorje, hladilne naprave. 

3. a) 1. deževnica, 2. površinska voda, 3. morska voda, 4. podtalnica  

b) 1. deževnica, 2. površinska voda, 3. podtalnica, 4. morska voda 

c) B, C 

4. Ker ga je prevečkrat napolnila z vodo iz pipe. Pri segrevanju likalnika se je izločalo vedno več 
vodnega kamna, ki je na koncu skoraj zapolnil luknjice, skozi katere izhaja para. 
 

KAJ SEM SE NAUČIL V PRVIH DVEH POGLAVJIH? 
 

 



1.3 Metode ločevanja čistih snovi iz zmesi 
 

Raziskujem: KAKO BI LOČIL NEKATERE ZMESI? 

1. a) iz različnih vrst odpadkov, b) z uporabo magneta, ročno ... 

2. a) iz mleka in sira, b) mleko odlijemo ali ga odcedimo z uporabo krpe 

3. a) iz kamenja in peska, b) pesek presejemo skozi sito 

4. a) iz soli in vode, b) pustimo, da voda izhlapi 

5. a) iz vode in listov čaja, b) s filtrom, c) filtracija 

 

Raziskujem: LOČEVANJE ZMESI – ODLIVANJE 
5. a) voda, kava, sladkor 

b) Voda je topilo, snovi v kavi in sladkor so topljenci. 

c) Več je topila. 

  
 

č) Odliti je treba napitek. 

d) Napitek vsebuje vodo, kavo (oziroma sestavine kave, ki ji dajo okus), sladkor.  

Usedlina vsebuje delce kave, sladkor. 

e) Sladkor bi lahko ločil z izhlapevanjem, izparevanjem, destilacijo. 
 
6. Ne, odlivanje ne bi ločilo listov čaja od vode, razen če so se po dolgem času posedli na dnu.  
 
 

Raziskujem: IZHLAPEVANJE IN IZPAREVANJE TOPILA 
3. a) Voda je topilo, raztopljene snovi so topljenec. 

b) Topilo (voda) izhlapi oziroma izpari. 

c) Topljenec se izloči in ostane na dnu kozarca ali na foliji v obliki belih madežev. 

č) V drugem primeru je ločevanje potekalo hitreje, ker je voda zavrela. 

d) Madeže bi očistil s kisom. 

 

4. IZHLAPEVANJE: B, C, D, F; IZPAREVANJE: A, C, Č, E, F 

 



Raziskujem: LOČEVANJE ZMESI BARVIL – PAPIRNA KROMATOGRAFIJA 
 

8. Primer kromatograma, ki ga dobimo s poskusom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Primer zapisa: Vlakna papirja vpijejo vodo, ki potuje po papirju navzgor. Ko voda doseže barvilo, 

začne ta potovati skupaj s topilom (vodo). Moder bonbon: ena lisa, zelen bonbon: dve lisi, od teh 

rumena ostane na startni črti, modra potuje.  

 

10. a) Eno (če je bil bombon moder). 

b) Dve (če je bil zelen). 

c) Rumena in modra, zmešani rumena in modra dasta zeleno. 

Opomba: 

Z modrim in zelenim bombonom dobimo najlepše rezultate. Kromatogram je lep in barvit. Nekatera 

druga barvila so slabše topna v vodi (slabše ali sploh ne potujejo z vodo, na kromatogramu je le šibka 

barva). 

 

UPORABIM SVOJE ZNANJE 

 
1. a) sejanje, b) različne, c) da, č) premog od jalovine (zemlja in druge primesi, ki jih nakopljejo) 

2. a) B, Č 

b) voda 

c) plinasto, C 

č) Proces je hitrejši. 

d) Lahko, a bi trajalo dolgo. 

 
3. a) Raztapljanje, sublimacija, kromatografija. Pojasnilo: z raztapljanjem ne, ker je trdna snov 

netopna; ta snov ne sublimira, prekriva jo topilo; tudi za kromatografijo mora biti snov topna v topilu. 

(Poleg navedenih so pravilni tudi drugi smiselni odgovori.) 

b) 1. odlivanje (tudi filtriranje, precejanje itd.); 2. sejanje; 3. destilacija 



4. a) raztapljanje, b) uporaba magneta, c) izhlapevanje ali izparevanje (destilacija), č) filtriranje 
(precejanje) 

5. Filtriranje. Ta postopek je učinkovitejši od odlivanja, ker lahko z odlivanjem še vedno odlijemo tudi 
nekaj trdnih delcev.  
 
6. a, č 
Cenejša metoda je lij ločnik. Destilacija je energetsko zahtevnejša, počasnejša, tudi aparatura je 
dražja. 
 

7. a) kromatografija 

b) modro (tudi sledi vijoličnega) 

c) Sklepamo lahko, da je bila na startni črti kapljica zelene barve. 

 

8. zmes, vode, destilacije, cev, voda, vodo, vrelišč 
 
9. a) etanol 

b) Hladilna cev oziroma hlajenje. 

c) Pravilen odgovor je B: 40 % (oziroma več kot 20). 

 

 

 

KAJ SEM SE NAUČIL V TEM POGLAVJU? 

 

 
Skrito geslo: ČISTA PETICA 

 



1.4 FIZIKALNE IN KEMIJSKE SPREMEMBE 

SNOVI 
            

Raziskujem: PRI RAZTAPLJANJU SE SPREMENI TEMPERATURA 
1., 2. Glede na izvedbo poskusa. 

 
3. a) Temperatura se je znižala. 

b) Prejme, ker se je znižala temperatura raztopine. 

c) Ne nastanejo nove snovi. Raztapljanje je fizikalna sprememba. 

č) Voda je topilo, soda bikarbona pa topljenec.  

d) Z izhlapevanjem, izparevanjem, destilacijo. 

e) pranje, kuhanje, čiščenje 

f) Ne bi bila ista. 

g) Led se začne taliti in v roke nas zebe. Zebe nas zato, ker led za taljenje prejema toploto iz svoje 

okolice, to je od roke in zraka. 

 
 

Raziskujem: PRI KEMIJSKI REAKCIJI NASTANEJO NOVE SNOVI  
4. Po smislu, npr.: Ko na sodo nalijemo čistilo, se začne reakcija, razvijajo se mehurčki, sode je vedno 

manj ... 

 
5. Razvijajo se mehurčki, zmanjkuje sode bikarbone ... 

 
6. a) citronska kislina; ogljikov dioksid  

b) natrijev hidrogenkarbonat, citronska kislina     

c) voda, ogljikov dioksid, natrijev citrat 

 
7. a) citrusih 

b) konzervans (snov, ki preprečuje kvarjenje hrane), aromo 

 

 

UPORABIM SVOJE ZNANJE 
 

1. a) razbitje stekla, fizikalna 

b) eksplozija, kemijska 

c) razvijanje plesni, kemijska 

č) rezanje, fizikalna 

d) kondenzacija, fizikalna 

e) rjavenje, kemijska 

 

2. fizikalna, fizikalna, kemijska, kemijska, kemijska, fizikalna, kemijska, kemijska 



3. Fizikalne spremembe: rezanje čebule, lupljenje krompirja 

Kemijske spremembe: gorenje sena, kuhanje juhe, peka kruha, gnitje banane 

 

4. fizikalna, fizikalna, kemijska, kemijska 

 

5. a) Kemijska. Nastanejo nove snovi, konica vžigalice počrni, nastanejo tudi plini. 

b) Glavo vžigalice podrsamo ob škatlico, zaradi trenja se vžge, zato lesena paličica zagori. 

c) Gorivo pri vžigalici je lesena paličica. 

č) V okolici goreče vžigalice se poviša temperatura. 

d) simbol: P; Odkrit je bil leta 1669. 

 

6. kisik + vodik                           voda 

 

Opomba: 

Ob ponatisu bo pri tej nalogi dodano besedilo pod sliko: 

 

Pri tej reakciji nastaneta _______ molekuli ________ iz ene __________ kisika in dveh molekul 

____________ .  

 

Rešitev: dve, vode, molekule, vodika 

 

7. 

 Proces Opis procesa Snov toploto … 

a) led  voda v kapljevinskem stanju taljenje ledu prejme 

b) magnezij + kisik  magnezijev oksid gorenje magnezija odda 

c) ogljikov dioksid + voda  sladkor + kisik  

(Opomba: Proces poteka pod vplivom sončne 

energije.) 

fotosinteza prejme 

 

8.   

Gorenje je kemijska reakcija. PRAVILNA / NAPAČNA 

Pri gorenju nastane kisik. PRAVILNA / NAPAČNA 

Pri gorenju se temperatura zniža.  PRAVILNA / NAPAČNA 

Pri gorenju se sproščata toplota in svetloba. PRAVILNA / NAPAČNA 

Pri popolnem gorenju lesa nastane ogljikov monoksid. PRAVILNA / NAPAČNA 

 

 

9. a) nepopolno gorenje, slabo prezračevana kurišča, slabo vzdrževane grelne naprave ... 

b) glavobol, slabost, bruhanje, utrujenost, omotičnost, zmedenost, zanašanje pri hoji, motnje vida, 

nezavest in smrt 

c) Odpremo vrata in okna, da prezračimo prostore, in čim prej zapustimo prostor. Pokličemo 

reševalce na številko 112. 

 

 



KAJ SEM SE NAUČIL V TEM POGLAVJU? 

 

 
 

 


