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        NAVODILA ZA DELO od 11. maja do 15. maja 2020 (8. teden) 
 
 
V zvezek napiši naslov UTRJEVANJE ZNANJA. 
Prepiši vprašanja in nanje odgovori. Učni list lahko natisneš in prilepiš v zvezek. 
V primeru, da ne znaš odgovoriti na vprašanje, pobrskaj po zvezku in učbeniku. 
 
 
                                       UTRJEVANJE ZNANJA 

 
1. Za opisane procese napiši, ali gre za fizikalne (F) ali kemijske spremembe (K). * 
 

raztapljanje soli v vodi    kisanje zelja    kuhanje krompirja    

 

zorenje marelic    zemeljski plaz    mletje sladkorja   

 

 
2. Naštej znake, po katerih prepoznamo, da poteka (je potekla) kemijska reakcija. ** 
 
3.  Opiši endotermne in eksotermne reakcije. ** 
 
4.  Naštej lastnosti kovin in nekovin.  * 
 
5. Voda – je vir za različne elemente in spojine. Katere? ** 
 
6. Zrak – je zmes različnih plinov, zato je pomembna surovina za pridobivanje…(dopolni). 
 
7. Zemeljska skorja je vir česa?  * 
 
8. Opiši minerale, kamnine, rude. ** 
 
9. Zakaj se uporablja apnenec? ***   
 

10. Izračunaj Mr za AlCl3 in SiO2 . ** 
 
11. Kolika je Ar magnezija, kalija? ** 
 
12. KOVINA + KISIK                           produkt?  ** 
 
13. Opiši lastnosti alkalijskih in zemeljskoalkalijskih kovin. ** 
 
14. Kako bi opisal plamenske reakcije? ***   
 
15. Kaj je korozija? ** 
 
16. Obrazloži zakon o ohranjanju mase (poišči v literaturi ali na spletu). ***   
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17. Kaj nam pove perioda in kaj skupina v PSE? * 

18. Poimenuj: I., II., VII. IN VIII skupino PSE. ** 

19. Napiši urejeno kemijsko enačbo za opisane reakcije. Označi tudi agregatna stanja 

 
a) ***  Silicij se spaja s klorom v trden silicijev tetraklorid. 

 

 

 

b) Litij se spaja s kisikom v trden dilitijev oksid. ***   
 

 
 

c) Dušik reagira z vodikom, pri tem nastane amonijak. ***   

_____________________________________ 

 
Svoje opravljeno delo oddajte do konca 8. tedna (ribana.visnar@ludvik.si). DOKUMENT 

POIMENUJTE  (Npr: ZADEVA: KEM 8_8. teden_UT). 

Po 20. maju bodo rešitve v spletni učilnici. 

 

POMEMBNO: 

Vsi, ki še niste opravili dela za prejšnje tedne, se potrudite in dopolnite, kar vam manjka, saj 

bo vse vaše delo izhodišče ter osnova za bodoče pridobivanje ocen!      

            

Do 21. maja oddajte svoje referate (narejeni morajo biti po navodilih, ki so tudi v spletni 

učilnici kemije). Power pointa ni potrebno narediti. Teme ste dobili septembra. 

POMEMBNO: REFERATOV, KJER BO VSE (ALI VELIKO) KOPIRANO S SPLETA, NE BOM 

UPOŠTEVALA, saj to ni vaše delo. 

Literatura mora biti pravilno navedena. Ne uporabljajte samo Wikipedije! 

 

Učenci, ki obiskujete POK, NUJNO oddajte, kar vam še manjka.  

                                               Učiteljica: Ribana Višnar             

mailto:ribana.visnar@ludvik.si


 
***  zahtevnejše delo, ** temeljno delo, *manj zahtevno delo 
 

 

 


