
3. teden: REŠITVE 

 IZRAČUNAJ RELATIVNO MOLEKULSKO MASO 

1. Žveplove kisline  (H2SO4), ki sodi med najpomembnejše kemijske spojine. 

Uporabljamo jo v proizvodnji umetnih gnojil, plastike, detergentov, razstreliv, barvil, svinčevih  

akumulatorjev in še marsikje drugje. 

 

2. Mravljične kisline (HCOOH) ali metanojske kisline, ki se nahaja v žlezah mravelj, 

gosenic in v koprivah. Uporabljamo jo za barvanje tkanin in v proizvodnji usnja. 

 

3. Kalcijevega karbonata (CaCO3), ki se v naravi nahaja kot apnenec. Če ga segrevamo poteče kemijska reakcija, 

pri kateri se sprošča ogljikov dioksid (CO2) in nastaja kalcijev oksid (CaO)- žgano apno, ki se uporablja za 

proizvodnjo cementa, stekla, umetnih gnojil. Če žgano apno reagira z vodo, dobimo gašeno apno (Ca(OH)2), 

ki se uporablja za pripravo malte in beljenje sten. 
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Učbenik stran 95, 4. naloga 

a) Masni delež kisika – v ogljikovem oksidu CO in v ogljikovem dioksidu CO2.  

v CO w(O) = 16,0 : 28,0 = 0,571  (57,1%)  in v CO2 w(O) = (2 × 16,0) : 44,0 = 0,727 (72,7%) 

b) Večji masni delež kisika je v ogljikovem dioksidu.  

c) Da. Ker je v obeh oksidih le en atom ogljika in sta v ogljikovem dioksidu dva atoma kisika, je delež kisika v 

ogljikovem dioksidu večji.  

 

 

Bodi odgovoren in s pomočjo rešitev zgolj dopolni svoje odgovore.  

 

1. Kaj so organske spojine? 

2. Od kod ime organske  in anorganske spojine? Viri organskih spojin 

3. Primeri organskih snovi ( naštete najdeš v spletnem učbeniku ) 

4. Kje je vzrok za tako veliko število organskih spojin (koliko vezi tvori ogljik? Zakaj? (spomni se na lego v PS). 

5. Kako dokažemo, da je neka spojina res organska spojina(da vsebuje ogljik)? ( oglej posnetka dveh eksperimentov  v 

spletnem učbeniku; dobro ju  opazuj) 

Katere elemente še vsebujejo organske spojine? (nekatere izmed njih lahko dokažemo s preprostim eksperimentom 



 

 

 

 

 

ORGANSKE SPOJINE 

1. 

--- so ogljikove spojine 

(spojine, ki vsebujejo ogljik) 

2. 

Prvotno razmišljanje: ohranitev imena 

---organske spojine          živa bitja (rastline, živali, nafta, zemeljski plin 

---anorganske spojine         neživa narava (kamnine, voda, zrak, kovine, nekovine 

Sprva so mislili, da organske-ogljikove spojine nasajajo zgolj v živih bitjih-organizmih. 

Pozneje so ugotovili, da temu ni tako, delitev in poimenovanje pa se je ohranilo 

3. 

Primeri organskih spojin:  

---Kis, sladkor, krompir, mleko, etanol, 

papir, parafin … 

4.  

---ogljik – zelo razširjen element 

---ogljik tvori 4 močne kovalentne vezi 

(ogljik leži v 4 skupini, zato ima 4 zunanje elektrone. Da bi bil zadovoljen bi jih  mora na 

zunanji lupini imeti 8  elektronov. Svojih 4 elektronov noče oddati, zato si jih deli s 

sosednjimi atomi. S sosednjimi atomi tvori skupne elektronske pare. Kar pomeni, da se 

povezuje s sosednjimi atomi, kateri prav tako prispevajo svoje elektrone v skupni 

elektronski par – vezi. Glej učbenik str. 55(kovalentna vez) 

---ogljikovi atomi se z drugimi atomi povezujejo v verige, obroče 

---ogljikovi atomi se med seboj povezujejo z enojnimi, dvojnimi ali trojnimi vezmi 

(pojasnilo glej učbenik, str.60-61) 

5. 

---organske spojine pri segrevanju počrnijo (črna barva dokaz za 

ogljik) 

Spomni se na segrevanje sladkorja –dobimo karamel (sladkor se 

stali in postane rjav, če ga segrevamo dalje, počrni- se zažge) 

Ali je kruh organska spojina?  - DA; pri segrevanju POČRNI 

Sol ni organska spojina-pri segrevanju ne počrni 

Svinjski zrezki so organska spojina, če nas med peko  mesa kdo 

zmoti, se lahko zažge (črna barva- ogljik) 

 

 

6. 

---vsebujejo še vodik, kisik (dokaz z gorenjem – 

nastaja voda (voda je spojina vodika in kisika), 

lahko tudi N (dušik), S (žveplo) 

Poševni napis je dodatna 

razlaga učne snovi, zato je ni 

treba prepisovati.  

Obvezno je treba prebrati 

strani v učbeniku -4 kvadratek, 

saj je ključno za razumevanje 

snovi. 


