
Petek, 17. 4. 2020                                      1. in 2 ura: 

 

VIDEOKONFERENCA-link za povezavo 

https://us04web.zoom.us/j/77199280342?pwd=M2gxd25ISXZqQ2xwN2Z6aTJEQndxZz09  

Meeting ID: 771 9928 0342 

Password: 6PBQGZ 

 

V zvezek napiši VAJA  in ponovi, kaj si se do zdaj naučil. 

Preriši model spojine. In odgovori na spodnja vprašanja: (vprašanj ne rabiš prepisovati, pač pa odgovarjaj v 

celih stavkih). 

 

 

• Ali je predstavljena spojina OGLJIKOVODIK? Pojasni 

• Ogljikovodiki so organske spojine. Kako bi to dokazal? 

• Ogljikovodiki so pisana druščina spojin, med katerimi obstajajo razlike. Ali zgoraj narisan model ogljikovodika 

predstavlja ACIKLIČNI ali ciklični ogljikovodik? Pojasni. 

• Koliko vezi tvori C- atom? Pojasni zakaj (spomni se na lego C- atoma v PS)  

•  Napiši strukturno, racionalno in molekulsko formulo zgornjega alkana. 

 

1.V zvezek zapiši večji naslov ALKANI in zapiši odgovore na spodaj zastavljena vprašanja. Odgovarjaj s 

celimi stavki. Seveda, bo za to potrebno v roke vzeti učbenik in prebrati besedilo na straneh 127 in 128. 

 

- Kaj so ALKANI? 

- V kaj se lahko povezujejo   C - atomi v molekulah ogljikovodikov? 

Oglej si primere ogljikovodikov s štirimi C-atomi v molekuli in izpolni preglednico. 

 NERAZVEJENI ALKAN RAZVEJENI ALKAN CIKLIČNI ALKAN 

Skica modela    

Strukturna formula    

Racionalna formula    

Molekulska 
formula 

   

 

Primerjaj prva dva alkana, ki sta neciklična. V čem se razlikujeta?__________________________________________ 

V čem sta si enaka?______________________________________________________________________________ 

*Kako pravimo spojinam, ki imajo enake molekulske formule, razlikujejo pa se v strukturnih formulah?                                 

_______________________________________________________________________________________________ 

*V zgornji razpredelnici obkroži racionalni formuli, ki sta  IZOMERI!  

 

1.  a) Kako poimenujemo alkane? Zapiši pravilo (osnova imena; končnica) 

 

https://us04web.zoom.us/j/77199280342?pwd=M2gxd25ISXZqQ2xwN2Z6aTJEQndxZz09


b) Na A3 list papirja( lahko ga iztrgaš iz kemijskega zvezka) izdelaj preglednico prvih desetih ogljikovodikov. 

Začni z ogljikovodikom, ki ima najmanjše število C- atomov. Da pri risanju modelov ne boš imel težav, imaš na 

koncu lista narisanih prvih osem modelov  alkanov. Imena in formule  prvih 10 ogljikovodikov moraš vedeti, so 

osnova za vse nadaljnje delo!!! 

 

ŠTEVILO C-
ATOMOV 

IME 
ALKANA 

MODEL 
(nariši s krogci) 

STRUKTURNA 
FORMULA 

RACIONALNA 
FORMULA 

MOLEKULSKA 
FORMULA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Ali si opazil kako se povečuje število H atomov z naraščanjem števila C- atomov? 

 

c) Zapiši splošno formulo ALKANOV  in jo pojasni (učbenik, str.128)  

 

  

d) Zapišite splošno formulo  CIKLOALKANOV (učbenik, str. 128) 

 

Naloga (v zvezek prepiši tudi navodilo naloge):  

S pomočjo spodnje naloge boš preveril, ali znaš uporabljati  zgoraj zapisane splošne formule ALKANOV in 

CIKLOALKANOV 

Mojca in Manca morata iz modelčkov sestaviti dva različna ogljikovodika. Mojca mora sestaviti alkan, ki je 

zgrajen iz 15 C-atomov, Manca pa cikloalkan, ki je prav tako sestavljen iz 15 C-atomov. Koliko H- atomov 

potrebuje Mojca in koliko Manca? Napišite molekulsko formulo obeh ogljikovodikov. 

 

 

 

Če sem uspešno predelal učno vsebino potem zdaj vem: (prepiši spodnje KU v zvezek ). 

- kaj so ogljikovodiki in v čem se razlikujejo 

- razlikujem med molekulsko, racionalno in strukturno formulo 

- iz modela ogljikovodika znam narisati strukturno, racionalno in molekulsko formulo 

- poznam imena prvih 10 ogljikovodikov in iz različnih formul prepoznam njihova imena 

 

Po reševanju nalog  v učbeniku str. 126 (2. in 3. naloga) s pomočjo barv (rumena, rdeča, zelena) označi 

svoje poznavanje učne vsebine (ob zapisanih KU nariši krogce ustrezne barve) 

 

Nauči se imena in formule prvih 10 OGLJIKOVODIKOV, da drugi teden ne boš imel težav!!!  Ob kakršnikoli 

nejasnosti me obvezno KONTAKTIRAJ (simotom2@gmail.com) 



 


