
                                                          Хемија 7.разред 

ОШ „ Нада Поповић ” 

    Материјал и задаци за период од 11.5 – 18.5.2020. 

 

Драги ђаци, 

Као што сам вам прошле недеље обећала, добијате нову лекцију која се зове 

Израчунавања у хемији. То је већ обрађено на ТВ часовима, али ми се ипак 

држимо почетног плана и радимо онако како смо започели. Ова лекција је, може 

се рећи, крај ове области и крај градива седмог разреда. Да смо наставили да 

идемо у школу регуларно, било би доста часова вежбања, обнављања, 

испитивања и зато изгледа да завршавамо мало раније. Оно што вас очекује, 

јесте нешто попут теста, чиме ћемо заокружити ову област, односно пету 

тему. Очекујте да ћете следеће недеље радити тај тест и имаћете одређено 

време, наравно, много краће него за домаће задатке. О детаљима ћу вас 

обавестити преко вибер група. Не можемо то много одлагати јер немамо 

много времена до краја. Градиво обухвата све лекције почевши од 

Хемијских реакција и закључно са овом последњом лекцијом коју ћу вам 

сада доставити. Када то завршимо, велики део вас ће већ знати закључне 

оцене, али биће оних који ће морати још да одговарају или евентуално 

поправе оцену, па остављамо време и за такве ученике. Сада да пређемо на 

лекцију. 

 

Израчунавања у хемији 

 

При раду у хемијским лабораторијама или хемијској индустрији врло често се 

јавља потреба да будемо прецизни. Од велике помоћи су лабораторијски прибор 

и посуђе, али је потребно да извршимо израчунавања на основу хемијских 

једначина.  

Грана хемије која се бави тим израчунавањима назива се СТЕХИОМЕТРИЈА. 

Да бисмо успешно вршили та израчунавања у хемији, потребно је: 

1) Знати симболе хемијских елемената 

2) Знати користити податке из Периодног система елемената 

3) Знати закон одржања масе и закон сталних односа маса 

4) Знати однос количине супстанце, масе супстанце и њене моларне масе 

5) Познавати правила за представљање хемијских промена (реакција) 

једначинама 



 

Као што можете на основу наведених услова да приметите, стехиометрија на 

неки начин обједињује све што сте из хемије учили до сада. Она је круна овог 

нивоа хемије и када то савладате, можете себе сматрати правим малим 

хемичарима 😊 

Дакле, јако је битно да знате како записујете елементе, који од њих су у облику 

молекула, који нису. Битно је да знате како записујете формуле молекула и 

једињења. Битно је да поштујете и примењујете законе које сте научили и да 

када напишете једначину неке хемијске реакције, увек добро проверите да ли 

је све у реду пре него што кренете на даља израчунавања. Свака једначина 

мора бити уредно и исправно написана, до краја изједначена. Без тога ништа 

не треба почињати даље. 

Добро написана једначина хемијске реакције даје нам много квантитативних 

података. Шта то значи? За потребе израчунавања у хемији, коефицијенти из 

хемијских једначина се тумаче као број молова. Дакле, КОЕФИЦИЈЕНТ У 

ЈЕДНАЧИНИ ЈЕ ИСТОВРЕМЕНО И БРОЈ МОЛОВА ТЕ ОДРЕЂЕНЕ 

СУПСТАНЦЕ. Хајде да то видимо на једном примеру. Узећемо реакцију 

синтезе амонијака и написаћемо једначину која прати ову реакцију. Знамо да 

амонијак дају азот и водоник. Такође, знамо да се и азот и водоник записују као 

двоатномни молекули елемената и то је јако битан податак да би једначина 

била уредно записана. 

 

N2 + 3H2 → 2NH3 

     

     Једначина је већ изједначена и нећу корак по корак то објашњавати јер је то 

већ учињено у претходним лекцијама које сте добијали. Дакле, ми сада имамо 

исправно записану и изједначену једну хемијску једначину. Како можемо 

квантитативно, односно бројчано да је протумачимо? Ако применимо горе 

написано правило, да КОЕФИЦИЈЕНТИ представљају истовремено МОЛОВЕ 

дате супстанце, онда можемо рећи:  

ЈЕДАН МОЛ МОЛЕКУЛА АЗОТА РЕАГУЈЕ СА ТРИ МОЛА МОЛЕКУЛА 

ВОДОНИКА ПРИ ЧЕМУ НАСТАЈУ ДВА МОЛА МОЛЕКУЛА АМОНИЈАКА. 

На овај начин смо квантитативно, на неки начин, протумачили ову хемијску 

једначину. 

Када на основу хемијских једначина утврдимо односе маса реактаната и 

производа реакције или њихове моларне односе, можемо да решавамо 

стехиометријске задатке у којима нам је позната маса или количина једног од 

учесника у реакцији. 



Помоћу обрасца   m=n٠M врло једноставно можемо преводити ове величине. 

Када знамо количину, лако ћемо израчунати масу супстанце. Када знамо масу, 

такође лако можемо израчунати количину неке супстанце. Овај образац је 

водиља кроз систем решавања стехиометријских задатака.  

Сада следи неколико урађених примера стехиометријских задатака. Надам се 

да ће после њих, свима вама бити јасно како се ови задаци раде. 

 

Пример 1:  Израчунати колико се мола амонијака добија из шест мола 

водоника у реакцији директне синтезе из елемената? 

За почетак, треба правилно написати хемијску једначину. Знамо да реагују 

водоник и азот и да се добија амонијак. 

N2 + 3H2 → 2NH3 

На основу записане једначине, закључујемо: 

Из три мола водоника добијају се два мола амонијака, 

Из шест молова водоника добија се Х мола амонијака. 

Треба поставити пропорцију и она изгледа овако: 

3 mol : 2 mol = 6 mol : X mol 

 Сећате се већ, множимо унутрашњи члан са унутрашњим, а спољашњи са 

спољашњим, па добијамо: 

3 X = 2٠6 

X = 12 : 3 

X=4 

Решење је четири, што значи да се у овој хемијској реакцији добија 4 мола 

амонијака. 

 

 

Пример 2:  Колико се грама кисеоника добија при анализи 9 грама воде? 

Прво треба правилно записати једначину. Анализа значи разлагање, што 

значи да воду треба разложити на почетне супстанце а то су водоник и 

кисеоник. Једначина мора бити исправно записана и наравно, до краја 

изједначена: 

2H2O → 2H2 + O2 



Нама се траже грами, односно маса кисеоника. Оно што на основу једначине 

можемо видети то су молови (коефицијенти), а како ћемо одатле масу да 

израчунамо? Врло лако, примењујући добро познати образац m=n٠M 

 

Видимо да се из два мола воде добија један мол кисеоника. Прво ћемо те 

молове превести у граме, односно, израчунаћемо масе супстанци. 

Имамо количину, односно број молова ( то су нам коефицијенти), моларну 

масу рачунамо користећи Периодни систем елемената и остаје нам само да 

применимо образац како бисмо израчунали масе датих супстанци. 

Прво за воду: m = n ٠ M 

                          n=2 mol 

                          M=18 g/mol 

                          m=2 mol ٠ 18 g/mol 

                          m=36g  

Сада за кисеоник: m= n ٠ M 

                                  n=1 mol 

                                  M=32 g/mol 

                                  m= 1 mol ٠ 32 g/mol 

                                  m= 32g 

 

Сада када смо превели у потребне величине, можемо да кренемо са 

рачунањем. 

Из 36 грама воде се добија 32 грама кисеоника. Колико се грама кисеоника 

добија из 9 грама воде? Постављамо пропорцију: 

36 g : 32 g = 9 g : X g 

36 X = 9٠32 

36 X = 288 

X = 8 g 

Решење је осам, значи добија се осам грама кисеоника разлагањем девет 

грама воде. 

 



Пример 3 : Коју количину натријум-оксида (Na2O) треба утрошити да би се у 

хемијској реакцији са водом добило 60 грама натријум-хидроксида (NaOH)? 

Прво треба саставити и изједначити хемијску једначину ове реакције 

синтезе: 

Na2O + H2O  → 2NaOH 

Нама се тражи количина натријум-оксида, а то значи број молова. Знамо да 

на крају треба да добијемо 60 грама натријум- хидроксида. Можемо ли те 

граме претворити у број молова, односно количину супстанце? Наравно да 

да, помоћу магичног обрасца m= n ٠ M. 

Маса добијеног натријум-хидроксида је 60 грама. Која је то количина? 

Примењујемо образац, такозвани ''миш кроз мачку'' : 

n= 
𝒎

𝑴
 

маса нам је задата, а моларну масу рачунамо користећи Периодни систем 

елемената. Надам се да сте то сви савладали. Моларна маса натријум-

хидроксида је 40 g/mol.  

n= 
𝟔𝟎𝒈

𝟒𝟎𝒈/𝒎𝒐𝒍
 

n=1,5 mol 

Из једначине видимо да један мол натријум-оксида даје 2 мола натријум-

хидроксида. Нас занима колико ће натријум-оксида бити потребно да се 

добије 1,5 мола натријум-хидроксида (оно што смо израчунали). Поставља 

се пропорција: 

1 mol : 2 mol = X mol : 1,5 mol 

2 X = 1,5 mol 

X = 0,75 mol 

Добили смо решење, а то је да је потребно 0,75 мола натријум-оксида да би 

се добило 60 грама натријум-хидроксида. 

 

 

Ово су били урађени примери задатака, на вама је да сада и сами вежбате 

како бисте што боље савладали ову област. 

Обавезно погледајте и прочитајте лекцију у вашем уџбенику која се налази 

на странама 157, 158 и 159. Постоји и неко неписано правило да познате 

податке записујемо испод хемијске једначине, а непознате изнад хемијске 

једначине. То варира и није у свим литературама исто. Важно је да укапирате 



како се ови задаци раде, а то значи полако, поступно и пажљиво. Кренете од 

правилног записивања и изједначавања једначина, а онда видите које 

податке задатак даје, а шта ви имате на основу једначине. Такође је важно да 

знате  да сви подаци треба да буду у истим физичким величинама, да бисте 

могли да правилно поставите пропорцију. Ако се траже грами, односно маса, 

онда све преводимо у масу. Ако се тражи количина супстанце, онда све 

преводимо у количину. Увек ћете имати довољно података да то можете 

учинити. 

 

Ове недеље вам нећу давати домаћи задатак, зато што ће домаћи 

задатак бити управо то да вежбате сами ове задатке и задатке из 

претходних лекција, да бисте се добро припремили за тест који 

ћете ускоро имати. Градиво обухвата: Хемијске реакције, 

Хемијске једначине, Закон одржања масе, Закон сталних масених 

односа, Количину супстанце, Мол и Моларну масу и најзад, 

Израчунавања у хемији. Пажљиво гледајте и опет урадите задатке 

које сам задавала за домаћи, радите задатке из уџбеника и 

наравно, користите и радне свеске и збирке да бисте што више 

вежбали. У уџбенику имате једно добро вежбање на странама 160, 

161 и 162. Ту има 24 задатака који обухватају целу ову област. То 

је један од добрих начина да себе проверите колико сте научили 

и да се спремите за проверу знања. Ако будете имали неких 

потешкоћа или питања везана за градиво које смо радили, 

слободно ми се обратите путем мејла или вибера. 

 

Наставница Миљана Дубовац 


