






• Хемија је природна експериментална наука која проучава 

супстанце, њихов састав и грађу.

• Хемија проучава промене које доводе до претварања једне 

супстанце у другу и законе по којима се промене дешавају. 

Тај процес се назива хемијска реакција или хемијска 

промена.

• Хемијска једначина се користи за скраћено представљање 

хемијских реакција помоћу симбола и формула.

ХЕМИЈА КАО НАУКА



• Хемијска једначина има леву и десну страну и стрелицу која 

се ставља између и предстаља смер реакције.

• На левој страни формуле се налазе реактанти – симболи и 

формуле полазних супстанци.

• На десној страни формуле се налазе производи реакције.

• У хемијској реакацији учествују честице (молекули, атоми, 

јони,...) на које се примењује закон о одржању масе: Укупна 

маса реактаната је једнака укупној маси производа реакције. 

Број атома елемената на левој страни реакције мора увек 

бити једнак броју атома на десној страни реакције.

ХЕМИЈСКА ЈЕДНАЧИНА



ХЕМИЈСКА ЈЕДНАЧИНА - ПРИМЕРИ

• Сједињавање водоника (H) и кисеоника (O) у воду (H2O)

H + O → H2O (није изједначена реакција)

❑ Пошто имамо два реактанта, између њих пишемо знак плус, а између реактаната и 

производа стављамо стрелицу.

реактанти H2 + O2 → H2O производ 

❑ Са леве стране имамо два водоникова атома, а толико имамо и са десне. Међутим, 

број кисеоникових атома није једнак; са леве стране их је два, а са десне један. Зато 

ћемо испред формуле воде написати коефицијент два, како бисмо имали по два 

атома кисеоника са обе стране.

H2 + O2 → 2H2O

❑ Међутим, сада имамо два атома водоника са леве, а четири са десне. Зато ћемо 

испред формуле молекула водоника написати два, те их тако добити четири и са 

леве стране. Ово је изједначавање једначине.

2H2 + O2 → 2H2O



• Синтеза је сједињавање две или више супстанци при чему се 

добију нове супстанце.

• У реакцији синтезе могу да учествују елементи где се добијају 

једињења или могу да учествују и једињења где се добијају 

сложенија једињења.

❑Сједињавањем алуминијума (Al) и кисеоника (O) у алумијум оксид Al2O3

❑ Пошто имамо два реактанта, између њих пишемо знак плус, а између 

реактаната и производа цртамо стрелицу.

Al + O2 → Al2O3

❑ Изједначавањем једначине

4Al + 3O2 →2Al2O3

РЕАКЦИЈА СИНТЕЗЕ (СЈЕДИЊАВАЊА)



• Анализа је разлагање сложених супстанци (једињења) на једноставније

• Разлагањем једињења могу да се добију елементи али и једноставнија 

једињења.

❑ Разлагањем жива-оксида добија се жива и кисеоник. Жива(II)-оксид: HgO, жива: Hg, 

кисеоник: О2

❑ Пошто имамо два реактанта, између њих пишемо знак плус, а између реактаната и 

производа цртамо стрелицу.

HgO → Hg + O2

❑ Изједначавањем једначине

2HgO → Hg + O2

❑ Међутим, сада имамо два атома живе са леве, а један са десне. Зато ћемо испред 

хемијског симбола живе написати два, како би их био исти број атома са обе стране 

хемијске једначине.

2HgO → 2Hg + O2

РЕАКЦИЈА АНАЛИЗЕ (РАЗЛАГАЊА)





Експеримент 1 – Атмосверски притисак

• Прибор: тањир, чаша, свећа, упаљач, вода, боја и кашичица

• Поступак: сипати воду у тањир, затим са бојом за колаче да обојимо 

воду. Запалити свећу и ставити је на центар. Чашом прекријемо 

свећу. Свећа се угасила и вода је почела да улази у чашу. Свећи је 

потребан кисеоник како би могла да гори, тако да је она искористила 

сав кисеоник који се налазио унутар часе.

• Закључак: притисак унутар часе се снизио а атмосверски притисак 

који је споља који је много јачи него притисак унутар чаше је 

додирнуо воду унутар чаше.



Експеримент 2 – Ватромет боја

• Прибор: тањир, млеко 2,8%, боја, штапић и детрџент

• Поступак: ципати млеко у тањир да прекрије дно.Сипати боје за 

колаче. Узећемо штапић и умочити у детрџент.Штапић умочити у боје. 

Добијамо ватромет боја.

• Закључак: у млеку се налазе масти и оне су везане јаким везама, али 

када ставимо детрџент долази до укидања тих веза и молекули масти 

се крећу свуда по тањиру.



Експеримент 3 – Како надувати балон

• Прибор:Сирће,флаша,балон,левак и сода бикарбона

• Поступак: Сипати сирће у флашу,затим у балон уз помоћ левка сипати 

соду бикарбону (1 кашичица).Отвор балона ставити на отвор чаше и 

преврнути балон.

• Закључак: Сода бикарбона са сирћетом долази до хемијске реакције и 

издваја се Cо2.Угљен диоксид гас који је напунио (надувао) балон.



Експеримент 4 – Лава у боци

• Прибор: Часа,вода,уље,боје и шумеће таблете

• Поступак: Сипати H2О,затим боју за колаче (промешати).Затим сипати уље.Уље И 

H2О се не мешају. H2О остаје на дну јер је гушће од уља.Додајемо ¼ шумеће 

таблете.

• Закључак: Издвајају се мехурићи CO2 који пролазе кроз уље и враћају се на дно.



Експеримент 5 – Густина

• Прибор:2 кашичице,детрџент,уље боје,алкохол и мед

• Поступак: У чашу сипати мед тако да не додирне зидове чаше.Потом сипати 

детрџент.У мању чашу сипати боју за колаче и мало воде.Растворену боју полако 

сипати у чашу.Затим лагано додајемо уље.У другу чашу растворити боју са 

алкохолом медицинским.Промешати кашичицом и затим сипати у нашу чашу

• Закључак: Густина је маса по јединици запремине.Течност са најгушћом густином 

биће на дну…. 



Експеримент 6 – Стварање CO2

• Прибор: Бokal, soda bikarbona, sirce, sveca

• Поступак: U bokal sipati sodu bikarbonu, sipati sirce. Izdvaja se CO2.. Претходно смо 

запалили свећу. Када принесемо бокал свећи она ће се угасити.

• Закључак: CO2 је гас, није токсичан и он спречава горење.





• Која је дефиниција хемије?

Хемија је природна експериментална наука која проучава супстанце, њихов састав и грађу.

• Шта се налази на левој страни формуле?

На левој страни формуле се налазе реактанти – симболи и формуле полазних супстанци.

• Шта се налази на десној страни формуле?

На десној страни формуле се налазе производи реакције.

• Која је формула за воду?

H2O

• Како гласи изједначена формула за воду?

2H2 + O2 → 2H2O

• Шта је анализа,а шта је синтеза?

Анализа је разлагање сложених супстанци (једињења) на једноставније, а синтеза је 

сједињавање две или више супстанци при чему се добију нове супстанце.

Питања и одговори




