
ХЕМИЈА
Допунска настава из хемије се организује за ученике који спорије усвајају знања, ученике који нису били присутни на неким часовима,
ученике који желе да утврде знање или уклоне евентуалне нејасноће, што доприноси бољем усвајању знања и вештина везаних за
наставно градиво

Садржај програма

Број
часова

по
темама

Начин и поступак остваривања Активности ученика у образовно-
васпитном раду

Неметали, оксиди неметала и
киселине 2

-Ученицима помоћи да стекну  знања о
својствима и примени неметала  користећи
примере из свакодневног живота.

-Препознаје основна физичка и хемијска својства
неметала (агрегатно стање, боју, реакцију са
кисеоником)
-Уочава везу између својстава неметала и њихове
практичне примена
-Препознаје најважније неметале (O, N, H, P, S,C )
на основу њихових физичких и хемијских
својстава
-На основу формуле именује неорганска
једињења оксиде и киселине
-Доказује  киселе  особине раствора помоћу
индикатора
.

Метали, оксиди метала,
хидроксиди (базе) 2

Ученицима помоћи да стекну  знања о
својствима и примени метала  користећи
примере из свакодневног живота

- повезује појмове
- пише једноставније једначине
- доказује базе индикаторима
- Препознаје најважније метале на основу
њихових физичких и хемијских својстава
- На основу формуле именује неорганска
једињења оксиде и базе

Соли 2

Ученицима помоћи да стекну  представу о
четири класе неорганских једињења,
њиховим карактеристикама и разликама,да
препознају класе преко молекулске формуле.

-пише формуле соли
- зна шта је електролитичка дисоцијација
- зна шта су електролити и да су јони у ратсвору
електролита носиоци наелектрисања и
одговорни за проводљивост

Електролитичка дисоцијација 1 Ученицима помоћи да схвате шта су -пише реакције електролитичке дисоцијације



киселина, база и соли електролитии како се разлажу
електролитичком дисоцијацијом

киселина , база и соли

Угљоводоници 4
Ученицима помоћи да стекну  знања о
писању структурних формула   угљоводоника
користећи моделе

-помоћу модела склапа формуле
-зна хомологи низ првих десет алкана, алкена,
алкина
-пише формуле угљоводоника

Органска једињења са кисеоником 3

Ученицима помоћи да  уоче разлику међу
класама   једињења на основу функционалне
групе, помоћи им да науче да пишу
структурне формуле.

- помоћу модела склапа формуле
- поставља питања, повезује и

закључује
- пише формуле и једноставније једначине


