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1. Увод 
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У природним условима на Земљи, с већом или мањом осетљивошћу, може да се 
докаже око 90 елемената који се налазе у различитим облицима у води, ваздуху, 
земљишту, стенама и живом свету. За развој и одвијање живота на Земљи непосредно 
су значајни биоелементи, њих двадесетак који су присутни у различитим 
биосистемима од оних најраспрострањенијих па до човека. Осам од ових елемената су 
неметали (О, C, H, N, S, P , Cl, I) a остали су метали (Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mo, Cr, 
Co, Ni, Mn). 
 

Циљ овог рада је да се на основу постојећих наставних планова и програма 
предмета у основној и средњој школи (гимназија), предложи допуна и осавремењивање 
наставних тема у којима се проучавају метали (Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mo, Cr, Co, 
Ni, Mn, Pb, Cd, Hg).  Проучавање ових метала са елементима бионеорганске хемије има 
за циљ: 

 
  повећање интересовањa за проучавање хемије; 

 
 упознавање са биолошким значајем метала који се иначе проучавају у 

наставним темама; 
 
 актуелизовање наставног садржаја подацима о намирницама које су богате 

појединим биоелементима (Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mo, Cr, Co, Ni, Mn); 
 
 указивање на токсичност појединих метала (Pb, Hg, Cd) и нежељних ефеката 

случајног контакта са њима, посебно са аспекта очувања и заштите животне 
средине; 

 
По завршеном педагошком експерименту а  у складу са добијеним резултатима, 

могу се припремити потенционални предлози за допуну постојећих наставних 
садржаја. 

 
Циљ је да што већи број ученика оствари задовољавајући ниво знања из области 

метала уз допуне и корекције које предлажемо. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Теоријски део 
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2.1. Наставни план и програм 
 

Наставни план и програм за основно и средње образовање и васпитање у нашој 
земљи доноси Министарство просвете и науке Републике Србије. [1] 

Наставни план је школски документ којим се одређују предмети који ће се 
проучавати у одређеном типу школе, редослед њиховог изучавања, као и фонд 
недељних, односно , годишњих часова предмета. 

Наставни програм представља школски документ којим се одређује обим, 
дубина и редослед наставних садржаја.  
 

2.2. Врсте наставе хемије 
 

Настава, као најорганизованији вид образовања и васпитања, се може 
остваривати на различитим нивоима, начинима, намени. Зато се обично настава дели 
на различите врсте. 

 
2.2.1. Редовна настава 

 
Најчешћа врста наставе је редовна настава. Она је обавезна за све ученике 

редовног школовања. Ова настава се изводи према плановима и програмима које 
доноси Министарство просвете и науке Републике Србије, са тачно одређеним фондом 
часова.  

 
2.2.2. Допунска настава 

 
Допунска настава се организује за оне ученике који имају тешкоће у усвајању 

градива редовне наставе. Циљ ове наставе је да се ученици оспособе да би успешно 
пратили редовну наставу. У припремању и извођењу допунске наставе потребно је: 

 
 уочити ученике којима је неопходна допунска настава; 
 утврдити узроке неуспеха сваког од ових ученика; 
 саставити адекватан програм рада са предвиђеним садржајима и методама рада. 
 

Уочавање ученика којима је неопходна допунска настава се остварује на 
часовима редовне наставе. Систематским посматрањем и праћењем успеха ученика 
уочавају се ученици који заостају у усвајању знања или имају неке празнине у знању. 
 

2.2.3. Додатна настава 
 

Додатна настава се организује за ученике који показују интересовање за хемију, 
склоности за решавање различитих проблема и који са лакоћом усвајају предвиђено 
наставно градиво. Програм додатне наставе обухвата проширивање и продубљивање 
садржаја редовне наставе хемије. Наставник бира ученика за додатни рад уколико 
ученик показује одличне резултате у савладавању наставе хемије, на предлог 
педагошко- психолошке службе и родитеља. Наставник сачињава програм рада 
додатне наставе, који је планиран према предвиђеним наставним темама и врши избор 
тема за које су ученици посебно заинтересовани, одређује хронолошки распоред и број 
часова предвиђен за њихову обраду, водећи рачуна да се неке теме могу обрадити тек 
након њихове обраде у току редовне наставе. [1] 
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2.3. Наставни план и програм хемије за 8. разред 
Метали 

 
Настава хемије у основној школи нема за циљ да ученици механички усвоје што 

већи број чињеница и појмова. Циљ је да изучавање хемије као наставног предмета 
обезбеди развијање система мишљења, на основу одабраних чињеница, примера и 
проблема. 

Градиво хемије у основној школи организовано је тако да се у седмом разреду 
уче основни појмови опште хемије, а у осмом разреду садражаји неорганске и органске 
хемије. У 8. разреду у оквиру наставне целине ,,хемијски елементи и једињења’’ 
изучава се наставна тема ,, метали и њихова једињења’’. У оквиру ове наставне теме 
изучавају се следећи метали: 
 
 Алкални метали- натријум и калијум; 
 Земноалкални метали- калцијум и магнезијум; 
 Прелазни метали- гвожђе, цинк и бакар; 
 Алуминијум и олово; 

 
2.3.1.Наставна јединица 

Натријум. Једињења натријума 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Натријум је елемент Ia групе Периодног 
система. Елементи ове групе се називају 
алкални метали јер граде хидроксиде који се 
лако растварају у води (алкалије). [2] 
 

Налажење у природи 
 

Натријум се у природи не налази слободан, што значи да је веома реактиван 
елемент. У природи се налази у облику својих једињења : 

 
• Натријум-хлорида (кухињска со), NaCI;  
• Натријум-нитрата (чилска шалитра), NaNО3; 
• Као саставни део многих силикатних минерала. 

 

Натријум је 1807. године 
открио енглески научник Xамфри  
Дејви. Назив је изведен од грчке 
речи nitron што значи шалитра.  

 
     

    
     

      
    

 

Натријум-нитрат Кристали кухињске соли 
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Физичке и хемијске особине натријума 
 

Натријум има све опште особине метала, на пример, сјај и боју. Веома је мек 
метал и лако се сече. Због велике реактивности и мекоће нема примену као чист метал 
(метал у елементарном стању). Натријум је веома реактиван према кисеонику и води. 
Зато се чува у петролеуму, течности која не садржи ни воду ни ваздух. 

На кожи натријум ствара тешке опекотине па радећи с њим треба бити веома 
пажљив. 

 
Оглед 1. 
 
У чашу од 400 cm3 сипајте воду до половине њене 

запремине и додајте две капи раствора фенолфталеина (раствор 
фенолфталеина се прави растварањем 0,1 g фенолфталеина у 50 
cm3 етил-алкохола и 50 cm3 дестиловане воде ). На сувој филтар-
хартији пажљиво исеците парче натријума величине зрна бибера. 
Остатак натријума вратите у теглу. Пинцетом спустите натријум 
у воду. Поклопите чашу сахатним стаклом. 

 
 
Шта примећујете? 
 
Натријум плива! То значи да је натријум лакши од воде. Реакција између 

натријума и воде је бурна. Који су производи реакције? 
Боја раствора у чаши је љубичаста. То значи да у раствору постоје слободни 

хидроксидни јони, односно да се наградио хидроксид. Хидроксид који је настао назива 
се натријум-хидроксид, NaОH. Други производ у овој реакцији је водоник, Н2. 

 
Оглед 2. 
 
Поновите претходни оглед, али тако да на површину воде 

прво ставите парче филтар-хартије и на њега спустите парче 
натријума величине зрна бибера.  

 
Која је разлика у односу на претходни оглед? 
 
Филтар-хартија успорава кретање натријума. У овом огледу 

види се пламен жуте боје. Пламен потиче од водоника који гори, 
а жута боја од натријума(натријум и његова једињења боје 
пламен жуто). Шта је запалило водоник? У реакцији између натријума и воде ослобађа 
се топлота, довољна да се водоник запали. 

 
Једначина реакције између натријума и воде је: 
 

2Na + 2Н2О  → 2NaOH + Н2↑ 
 

У воденом раствору натријум-хидроксид је дисосован на јоне, што смо 
закључили на основу промене боје фенолфталеина. 
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NaOH → ОH 2  Na+ + ОН- 
 
Када упаримо воду, заостаје чврста, бела, непровидна, крта супстанца  натријум-

хидроксид, NaOH. Натријум-хидроксид лако упија воду и угљеник (IV) - оксид из 
ваздуха. У води се веома добро раствара, при чему се ослобађа велика количина 
топлоте. Овим се објашњава зашто натријум-хидроксид веома нагриза кожу и зашто се 
не сме узимати рукама. Натријум-хидроксид се употребљава у производњи сапуна, 
текстилној индустрији, у производњи хартије и боја. 

Често се у свакодневном животу употребљавају једињења натријума која у свом 
називу имају реч сода. Да би се избегле нежељене последице, добро је знати да се 
натријум-хидроксид може наћи под следећим називима: жива, љута, масна, камена и 
каустична сода. [2] 

 
Осим натријум-хидроксида важна једињења овог елемента су његове соли: 
 

Назив соли 
Формула соли 

Уобичајени назив 
Особине супстанце Налажење и добијање Примена 

Натријум-хлорид 
NaCI кухињска со 

• бела кристална 
супстанца 
• растворна у води 
• сланог укуса 

• у Земљиној кори, у 
морској води, сланим 
изворима 
• добија се: упаравањем 
воде (солане) и 
ископавањем (рудници) 

• у исхрани (зачин) 
• у прехрамбеној индустрији 
(конзерванс) 
• у индустрији боја, сапуна, стакла 
• за добијање Na2SО4, HCI, Cl2, 
Na2CО3, NaOH 

Натријум-нитрат 
NaNО3 чилска шалитра 

• кристална, безбојна 
супстанца 
• растворна у води 

• у Земљиној кори 
(чилска шалитра) 
• добија се: дејством 
HNО3 на Na2CО3 - 
пречишђавањем 
природних наслага 

• за добијање HNО3 
• за производњу H2SО4 
• вештачко ђубриво 
• састојак барута 
• конзервисање меса 
• штампање на текстилу 

Натријум-карбонат 
Na2CО3 сода 

• прах беле боје 
• растворан • у води 

• добија се из кухињске 
соли 

• у индустрији стакла, сапуна, хартије, 
боја 

Натријум- 
-хидроген карбонат 

NaHCО3 сода 
бикарбонат 

• бела кристална 
супстанца 
• слабо растворна у 
води 

•      добија се из 
угљеник(IV) - оксида и 
натријум-хидроксида 

• у медицини 
• прах за печење теста 

Натријум-сулфат 
Na2SО4 

•     бела кристална 
супстанца 

• у језерима (Канада) 
• добија се из натријум-
хлорида 

•      у индустрији стакла, хартије, боја и 
текстила 
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2.4. Наставни план и програм хемије за 2. разред гимназије 
Метали 

 
Градиво хемије у средњој школи (гимназији) организовано је тако да се у 2. 

разреду уче садражаји неорганске хемије. Проучавање елемената и њихових једињења 
у неорганској хемији не сме да се сведе само на набрајање њихових физичких 
константи, нити само опис хемијских карактеристика и својстава, већ је битно ове 
садржаје повезати са наставним садржајима опште хемије. 

Према наставном плану и програму Министарства просвете и науке у 2. разреду 
гимназије изучавају се метали у следећим наставним темама: 
 
 Алкални метали (калијум, натријум, литијум, рубидијум, цезијум); 
 Земноалкални метали (берилијум, магнезијум, калцијум, стронцијум, баријум); 
 Алуминијум, калај и олово; 
 Прелазни метали (гвожђе, цинк, бакар, кобалт, никл, хром, манган, жива, 

сребро, злато); 
 

2.4.1. Наставна јединица 
Гвожђе 

 
Налажење у природи 

 
У Земљи је гвожђе најраспрострањеније од свих 

метала (34,63% - грешка у уџбенику, тачно 4,95-6,7%). 
У чистом стању се налази само у виду метеоритског 
гвожђа. Јавља се у виду оксидних, сулфидних, 
карбонатних и силикатних руда. Главне оксидне 
руде су хематит, Fе2О3, и магнетит, F3О4. [3] 

 
 

 

 
 

Особине гвожђа 
 
Хемијско чисто гвожђе се ретко производи. То је мек, а жилав метал, сребрнасто 

беле боје, развлачи се у танке жице, добро проводи електрицитет. На влажном ваздуху 
гвожђе рђа, ствара се хидратисани оксид, F2О3 x H2О. У разблаженој хлороводоничној 

Хематит Магнетит 
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и сумпорној киселини гвожђе се добро раствара, а концентрована сумпорна и азотна 
киселина га пасивизирају. 

Редукцијом оксидних руда коксом: 
2C(s) + О2(g) → 2CO(g) 

Fe2О3(s) + 3CО(g) → 2Fe(1) + 3CО2(g) 
 

настаје сирово гвожђе, које садржи угљеника (w(C)~4%), силицијум, манган и фосфор, 
те је крто; није ковно. Смањивањем количине угљеника на масени удео мањи од 1,7%, 
као и других примеса, сирово гвожђе се преводи у челик који је мање крт и добро се 
кује. 

Гвожђе је биогени елемент, улази у састав организма. Људски организам садржи 
тек толоко гвожђа да би се од њега могао сачинити ексер. Око три четвртине од те 
количине налази се у крви као састојак хема, црвене компоненте сложеног протеина 
хемоглобина. 

У највећем броју једињења гвожђа поседује оксидациони број +2 када се једини 
јонском везом или +3 када гради једињења са претежно ковалентним везама. 
Комплексна једињења гвожђа са оксидационим бројевима +2 и +3 су многобројна. 

Једињења гвожђа(II) у воденим растворима имају светлозелену боју. Нису 
постојана, на ваздуху се оксидишу у гвожђе(III) једињења, па се користе као 
редукциона средства. 

Гвожђе(II)-оксид (FeО) се добија редукцијом гвожђа(III)-оксида помоћу водоника 
испод 300°C: 

 
Fe2О3+H2 → 2FeО + H2О 

 
Садржи увек и Fe3+ јона јер се лако оксидује. То је базни оксид, анхидрид 

гвожђе(II) - хидроксида, Fe(ОH)2. Гвожђе(II)-хидроксид се издваја као бели 
пахуљичасти талог, дејством базе на Fe2+-јоне: 

 
Fe2+

(aq) + 2ОH-  

 

  Fe(ОH)2(g) 
 

На ваздуху гвожђе(II)-хидроксид добија црвеномрку боју, оксидује се у 
хидратисане оксиде гвожђа(III). 

Хидратисани гвожђе(III)-оксид (Fe2О3 x H2О) се у природи налази у различитим 
облицима. Амфотерног је карактера, са јаче израженим базним својствима. Раствара се 
у киселинама градећи гвожђе(III) соли, а у концентрованим базама раствара се само уз 
загревање, док са алкалијама даје комплексне оксиде. 

У воденим растворима се Fe
3+ 

- јон јавља у виду хекса аквакомплекса 
[Fe(H2О)6]

3+
 који је протолизован. 

Од великог броја комплексиних једињења гвожђа поменућемо хемоглобин.Хем је 
комплексно једињење гвожђа (II), по структури слично хлорофилу, врши транспорт 
кисеоника у организму. 

 
Производња гвожђа и челика 

 
Гвожђе је најважнији технички метал. Основа технолошког процеса добијања 

гвожђа позната је од давнина (гвоздено доба), но технологија се непрекидно 
усавршава.Данас се гвожђе индустријски добија пирометалуршким поступком - 
редукцијом оксидних руда (Fe2О3 i Fe3О4) коксом у високој пећи. 
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Кокс мора имати одговарајући квалитет јер има троструку улогу: служи као 
редукционо средство, као гориво, а везује се и хемијски са гвожђем (3Fe + C→ Fe3C) и 
даје цементит (карбид гвожђа) који се раствара у гвожђу. 

Руда садржи и примесе па се додају и топитељи. Базни топитељи (кречњак или 
доломит) се додају руди која садржи SiO2 и A12О3, док се кисели топитељи (песак, 
глина) додају ако примесе чине CaO i MgO да би настала згура која се лако одваја јер 
се издваја на површини сировог гвожђа: 

 
SiO2+CaO→CaSiО3 

Суштину редукције приказујемо: 
 

2C(s) + О2(g) → 2CO(g) 
Fe2О3(s) + 3CО(g) →2Fe(1) + 3CО2(g) 

 
У зависности од температуре, у високој (јамастој) пећи формира се више зона у које 

смо уписали само најважније реакције које се одигравају при веома сложеним 
реакцијама у високој пећи. 

 
 

зона предходног 
загревања до 400°C 

редукциона зона 400 °C 
до око 900°C 

зона карбонификације 
> 1000°C 

зона топљења 
> 1000°C 

сирово гвожђе 

ваздух 

згура 

гас руда, кокс, 
топитељ 
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Главни производ је сирово гвожђе које садржи угљеник (w(C)=2,5-5%), силицијум, 
манган, фосфор. На вишим температурама настаје сиво сирово гвожђе јер је угљеник у 
њему издвојен у виду графитних листића са садржајем силицијума 2-3%. Његовим 
претапањем настаје ливено гвожђе које садржи преко 1,7% угљеника и није ковно. 
Употребљава се за израду машинских делова, котлова, лонаца за топљење, делова пећи 
са чврстим горивом и сл. На нижим температурама настаје бело сирово гвожђе. 
Угљеник је у њему везан у виду карбида (Fe3C), садржи више мангана а мање 
силицијума од сивог. Бело сирово гвожђе се прерађује у челик. 

Као споредни производи јављају се гас из високе пећи и згура. Гас има високу 
топлотну вредност (3300-6000 кЈ/m3), па се нешто више од половине произведеног гаса 
користи у самој производњи сировог гвожђа, а преостали део за друге индустријске 
поступке. Згура се прерађује у силикатну вуну (користи се као топлотни изолатор) или 
се употребљава као сировина за цемент, а такоде и као материјал за изградњу путева. 

Када се потпуном или делимичном оксидацијом одстране из сировог гвожђа 
примесе у виду згуре, настаје челик који садржи највише до 1,7% угљеника па се добро 
кује. Сирово гвожђе са малим садржајем фосфора и силицијума прерађује се 
Бесемеровим процесом у конверторима (пећи крушкастог облика) са киселом облогом, 
док се Томасовим и Сименс-Мартеновим процесом прерадује сирово гвожђе са већим 
садржајем фосфора и силицијума, јер њихову базну облогу не оштећује додатак креча 
који ове састојке преводи у згуру. Томасов конвертор се разликује од Бесемеровог само 
по облози, док се Сименс-Мартеновим процесом прерадује и старо гвожђе, па чак и 
гвоздена руда. Овај процес се користи за добијање бољих врста као и за добијање 
легираних челика. У електричним пећима добијају се племенити и високо легирани 
челици. Челике легиране хромом и манганом већ смо помињали, а користе се и челици 
легирани никлом или ванадијумом (отпорни према рђању). Термичким поступцима 
заснованим на променама кристалне структуре челика приликом загревања (каљење) и 
хладења (отпуштање) такође се побољшавају својства челика. 

Феро-легуре најчешће садрже мањи масени удео гвожђа него осталих метала, а 
употребљавају се за легирање челика и других метала. [3] 
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2.5. Предлог за допуну наставног садржаја 
2.5.1. Биолошки значај метала 

 
Мали број метала у природи се могу наћи у елементарном стању, то су сребро, 

злато, бакар, жива, метеорско гвожђе. Остали метали налазе се сједињени са 
неметалима и граде минерале од којих су израђене стене и руде различитог хемијског 
састава. Од укупног броја познатих метала дванаест су неопходни за живот. 
 
 

       Просечна заступљеност метала  Просечан садржај метала у 
        у земљиној кори [1] људском организму (просечне масе од 70 кg) 

 
2.5.1.1. Алкални метали 

 
2.5.1.1.1. Натријум 

 
Натријум се налази у крвној плазми и телесним течностима као главни позитивни 

јон. Доприноси одржавању и регулацији осмотског притиска крвне плазме, учествује у 
регулацији кисело-базне равнотеже,  давалац је хлорида (у облику NаCl) при синтези 
HCl желудачног сока, регулише задржавање воде у организму и контракцију мишића и 
активира многе ензиме. [6] 

Натријума у биљкама има мање јер није толико значајан за њихов развој, мада 
повољно утиче на неке биохемијске процесе и повећање приноса неких 
пољопривредних култура. [3] 

 
Промене концентрације натријума код човека доводе до два основна поремећаја: 
 
Хипонатријемија- обично настаје због недостатка натријума у условима када се 

натријум појачано губи из организма код обимних повраћања, када је губитак 
натријума праћен губитком течности у већој или мањој мери. Најчешћи симптоми су 
мучнина, повраћање, главобоља, умор, губитак апетита, слабост мишића, грчеви, а у 
тежим случајевима смањена свест и кома. [6] 

 

Ca – 1700 g 

Na – 70 g 

Mg– 42 g 

Fe – 5 g 

K – 150 g 

Zn – 3 g 

Cu – 0.28 g 

Мn– 0.07 g 

Mo – 0.014 g 
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Хипернатријемија- Релативни губитак телесне течности доводи до релативног 
повећања концентрације јона натријума и ово стање се назива хипернатријемија. Често 
је код дехидрираних особа (особе које су спашене из мора) примећена висока 
концентрација натријума у крви. Повратак ових особа у нормалу мора бити постепен 
због тога што пребрза корекција хипернатријемије доводи до оштећења мозга услед 
бубрења ћелија. [6] 

 
 
 

 

 
 

 
 

2.5.1.1.2. Калијум 
 

Калијум се претежно налази у цитоплазми ћелија као главни позитивни јон. 
Утиче на мишићну активност нарочито на активност срчаног мишића, активно 
регулише осмотски притисак у ћелији као главни интрацелуларни катјон, утиче на 
пропустљивост ћелијских мембрана , неопходан је као активатор неких ензима. Осим 
тога калијум игра важну улогу у биосинтези протеина и за претварање шећера из крви 
у гликоген (гликоген је полисахарид глукозе који представља примарну складишну 
форму угљених хидрата код кичмењака). За правилан рад срца неопходан је одређен 
однос концентрације јона Na+ и  K+. На промени концентрације ових јона у нервним 
влакнима заснива се и преношење нервних имплуса. [6] 

Калијум је нарочито значајан за биљни свет. Налази се скоро у свим деловима 
биљака, а највише га има у ћелијском соку. Он утиче на боље искоришћење 
минералног азота, на процес синтезе протеина, омогућује синтезу угљених хидрата у 
лишћу, олакшава транспорт насталих једињења у друге делове биљке, повећава 
отпорност биљака на мраз (повећањем осмотског притиска у њиховим ћелијама). [3] 

 
Промене концентрације калијума код човека доводе до два основна поремећаја: 
 
Хипокалијемија- обично настаје због недостатка калијума у условима када се K 

појачано губи из организма. Узроци који доводе до хипокалијемије су појачан губитак 
калијума из организма, губитак преко бубрега, дуготрајно повраћање, смањен унос K, 
хронично гладовање. Симптоми су општа слабост организма, умор, губљење апетита, 
повраћање, нарушавање срчаног ритма. [6] 

 
Хиперкалијемијa- до хиперкалијемије најчешће долази када калијум излази из 

ћелија брже него што се излучује из организма. Узроци настанка хиперкалијемије су 
повећање укупног садржаја калијума у организму, трансфузија крви. Најчешћи 
симптоми су мишићна слабост, срчане аритмије, низак крвни притисак, инфаркт. [6] 
 
 

 

Препоручена дневна количина 
натријума 

Одрасли 1.3-1.5 g 

Деца и омладина 1.5 g 

Труднице 1.5 g 

Намирнице богате натријумом су: кухињска со, 
кромпир, парадајз, банана, диња, млечни и месни 
производи, јаја, хлеб. Кухињска со, која је главни 
извор натријума, је некада имала веома важну улогу у 
животу људи, па је коришћена за исплате зарада. Тако 
су на пример римски војници понекад поред осталих 
зарада добијали и грумен соли. [10] 
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2.5.1.2. Земноалкални метали 

2.5.1.2.1. Магнезијум 
 

Магнезијум је есенцијални елемент. Од укупног магнезијума у људском 
организму: око 65% улази у саставу костију, 32% учествује у комплексирању са 
нуклеинским киселинама и протеинима, остатак се налази у плазми, као и ускладиштен 
у облику других мањих форми.  

Магнезијум је кофактор бројних ензимских реакција, нарочито оних које 
учествују у метаболизму компонената хране и стварању нових молекула значајних за 
здравље човека(протеини, нуклеинске киселине, масне киселине и угљени хидрати), 
интерагује са калцијумом у многим процесима у организму, као што су регулација рада 
крвних судова, контракција мишића - укључујући и срчани мишић. Калцијум 
стимулише мишиће и контракције крвних судова, док магнезијум опушта мишиће и 
шири крвне судове, укључен је у транспорт натријума, калијума и калцијума кроз 
ћелијску мембрану, укључен је и у преносу нервног импулса. 

Магнезијум улази у састав хлорофила биљног пигмента који учествује у 
фотосинтези. 

Показатељи недостатка магнезијума могу  бити: вртоглавице, пораст опадања 
косе, ломљење ноктију, кварење и ломљење зуба, знојење ноћу, проблеми са срцем, 
главобоље.Главни узрочници недостатка магнезијума су: прекомерна употреба 
алкохола, стрес, прекомерно коришћење масних намирница, пропадање бубрега. 

 
 
 
 
 
 

Препоручена дневна количина калијума 

Одрасли 4.7 g 

Деца и омладина 4.5-4.7 g 

Труднице 4.7 g 

Препоручене дневне количине 
магнезијума 

Мушкарци 300-420 mg 

Жене 270-320 mg 

Труднице 300-400 mg 

Деца у периоду раста 360-410 mg 

Спортисти и особе које се 
баве тежим физичким 

активностима 

500 mg 

Намирнице богате калијумом су: сушена 
кајсија, кромпир, месо, риба, парадајз, 
зелени лук, аронија, грожђе, крушка, тиква, 
соја, шкољке, пасуљ, пшенично брашно, 
млеко, семенаста храна, пистаћи, кикирики, 
диња, банана, поморанџа, грашак, спанаћ. 

Намирнице које садрже магнезијум су: 
зелено поврће, зрна житарица, ораси, 
соја, пасуљ, кукуруз, месо. Зелено 
лиснато поврће (кељ, броколи, спанаћ) 
садржи хлорофил који је нарочито 
добар извор магнезијума. 
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2.5.1.2.2. Калцијум 
 

Калцијум је најзаступљенији микроелемент у људском организму(1.7 kg). Око 
99% калцијума из организма се налази у костима и зубима у виду фосфата (као 
калцијум-хидроксиапатит, Ca5(PO4)3OH) и карбоната. Остала количина се налази у 
крви, лимфи и осталим телесним течностима, ћелијским мембранама, као и у ћелији. 
Калцијум учествује у регулисању великог броја ћелијских активности, као што су 
контракција  скелетних мишића, затим срчаног мишића, крвних судова и свих нерава, 
коагулација крви (уз учешће јонског Cа2+ плазме), ослобађање и синтеза хормона и др.  

Калцијум као коензим учествује у метаболичким процесима, синтези ензима 
неопходних за процес варења.  

У биљном свету  калцијум се нагомилава у стабљици и лишћу. Недостатак 
калцијума изазива код биљака слаб развој корена и сушење лишћа. [3] 

Недостатак калцијума доводи до утрнулости у прстима и ногама, грчева 
мишића, губитка апетита и абнормалних срчаних ритмова.Деца могу оболети од 
рахитиса – болест костију коју карактерише  деформитет костију, и успореност раста. 
Недостатак калцијума код одраслих може изазвати остеомалацију и остеопорозу коју 
карактерише бол у костима, слабост мишића и успорено зарастање рана 

 
 

 

2.5.1.3. Прелазни метали 
2.5.1.3.1. Гвожђе 

 
Гвожђе је најзаступљенији прелазни метал у природи 
(6,7%),а и у живим организмима (5 g). Гвожђе се у 
организму човека највише налази у хемоглобину и 

протеинима у којима се складишти. Хемоглобин (Hb) је 
црвена крвна боја у еритроцитима. Његова просторна 
структура је добро проучена. Hb се састоји из 2α- и 2β- ланца 
полипептида. Хем је простетична група која се састоји од 
атома гвожђа смештеног у центру великог хетероцикличног органског прстена 

Препоручене дневне количине 
калцијума 

Деца у периоду раста 1-1,5 g 

Одрасли 1,0 g 

Труднице 1,3 g 

Намирнице богате једињењима калцијума 
су: млеко, сир, воће, зелено поврће.  

Хемоглобин 

Хем 

Просечан садржај гвожђа у организму одраслог човека 
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Дистрибуције гвожђа у организму човека 
 

Структура фрагмента ензима 
супероксиддисмутазе са комплексним 

деловима Cu(II) и Zn(II) jона 

порфирина и налазе се у хемоглобину. Хемоглобин врши транспорт кисеоника од 
плућа до ћелија и угљен-диоксида из ћелија до 
плућа.  Поред ове функције, гвожђе у облику 
одређених протеина (ензима) учествује у 
различитим електрон-преносним процесима, и 
процесима оксидације и редукције одговарајућих 
система. У свим тим системима гвожђе остварује 
своју функцију на основу способности да се лако 
окружује О-, N- и S- донор атомима биолиганада 
и формира комплексне асоцијате. [5] 
У организму човека и неких виших животиња Fе 

се чува у облику феритина и хемосидерина 
који су ускладиштени у јетри и коштаној сржи. 

Транспортује преко: трансферина, ферихрома и фериоксамина у облику растворних 
комплекса. 

 У процесима биоминерализације биолошки значајних једињења гвожђа настају 
минерали гвожђа акагенит (α- FeOOH) и гетит (β-FeOOH). Неке тзв. магнетобактерије 
продукују магнетит (Fe3O4). [5] 

Анемија или малокрвност је недостатак хемоглобина или еритроцита (црвених 
крвних зрнаца). Анемија настаје услед недовољног уношења гвожђа у организам. Код 
недостатка гвожђа долази до слабости, несвестице, бледила, брзог умора, задиханости, 
ломљиве косе и ноктију, опадања косе. 

Велике количине гвожђа могу у организму узроковати оштећење цревног 
тракта, повраћање, оштећење јетре, губитак телесне масе, замор, осећај жеђи и глади. 

 
 

 

 

 

 

 2.5.1.3.2.Цинк 

Важан биометал за активност бројних ензима 
(биокатализатора). Веома важну улогу има у 
синтези и стабилизацији генетичког материјала. 
Као део ензима бакар-цинк супероксид дисмутазе 
(Cu/Zn SОD) цинк помаже у заштити ћелија и 
других једињења од штетног деловања слободних 
радикала. [7] 

Цинк има веома важну улогу у усвајању 
калцијума у костима, и сматра се  једним од 
најважнијих нутријената имуног система јер је 
неопходан за формирање антитела, леукоцита, 
штитне жлезде и функционисање хормона. За 
нормално функционисање и ослобађање витамина 

Препоручене дневне количине гвожђа 

Деца и омладина 10-15 mg 

Одрасли 10 mg 

Труднице 30 mg 

Дневне потребе организма за гвожђем 
обезбеђују се уобичајеном нормалном 
исхраном: црвено месо, џигерица, 
житарице, риба, пасуљ, лиснато зелено 
поврће, коприва, боровнице, купиново 
вино и др. 
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А из јетре захтева се  присуство цинка. Неопходан је и за очување вида, чула укуса и 
мириса, затим укључен је у процес стварања хлороводоничне киселине у стомаку, као 
и за контракције мишића и одржавање кисело-базне равнотеже у организму.  

Недостатак цинка узрокује: малокрвност, успоравање темпа раста, споро 
зарастање рана, запаљења коже. Дефицит цинка први пут је установљен 1961.g. код 
младих људи у Ирану, када је примећено да имају повећану главу, да су нискога раста. 
Доказано је да су све те негативне појаве биле последица недостатка елемента цинка у 
прехрани и лоше апсорпције цинка из хране. Систематско узимање неких лекова 
и алкохола утиче на смањење количине цинка у организму. 

 
 
 

2.5.1.3.3. Бакар 
 

Бакар се налази у еритроцитима, крвној плазми, јетри, мишићима, костима, неким 
ензимима. Представља важну компоненту многих ензима који у организму имају 
важну улогу у стварању енергије у ћелији. Бакар је такође веома важан и у стварању 
имуног одговора на инфекције. Затим има важну улогу у контракцијама срчаног 
мишића, као и у здравом функционисању малих крвних судова који контролишу 
проток крви. Стварање меланина (природног пигмента који се налази у коси и кожи) 
укључује ензиме који садрже бакар. Укључен је такође и у метаболизам масти и 
холестерола, као и нормалног функционисања инсулина (који регулише метаболизам 
шећера). 

Недостатак бакра може да проузрокује малокрвност, јер недовољна количина 
бакра изазива лошу апсорпцију гвожђа и смањење броја крвних зрнаца. Затим 
недостатак изазива поремећаје у раду срца и успорава рад нервног система (на пример 
слаба концентрација),као и отпорност организма на болести. 

Тровање бакром је ретка појава, али се може јавити уколико се уноси више од 
200 mg бакра дневно. Најчешћи узорци су: употреба бакарног посуђа, амбалажа, 
средства за заштиту биља (плави камен). Тада може доћи до мучнине, повраћања, 
болова у стомаку, болова у мишићима, ненормалних менталних стања. 

 
 

 

Препоручене дневне количине цинка 

Деца и омладина 14-16 mg 

Одрасли 14-16 mg 

Труднице 14-19  mg 

Препоручена дневна количина бакра 

Одрасли 0.9 mg 

Деца и омладина 0.7 mg 

Труднице 1 mg 

Намирнице које су богате цинком 
су: остриге, посно месо и рибе, а има га има 
и у интегралном хлебу 
 

Зелено поврће, суве шљиве, пасуљ, грашак, сочиво, кромпир, печурке, говеђа јетра, 
риба, скуша, ракови, јастог, острига, орашчасто воће, бундева, сунцокрет, житарице 
целог зрна, и јечам су добри извори бакра.  
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Намирнице богате манганом су: спанаћ, хлеб од 
интегралног брашна, орах, воће, кељ, броколи, 
целер, аронија, смоква, чај, јетра, бадем, грашак, 
шаргарепа, суво грожђе, сува шљива. 

2.5.1.3.4. Манган 
 

Манган је неопходан за раст и одржавање нервног система, развој и одржавање 
костију и зглобова, функцију женских полних хормона и тироидних хормона. 
Једињења мангана налазе се и у води и у живим огранизмима где активирају бројне 
ензиме. Манган има незаменљиву улогу у детоксикацији од кисеоничних слободних 
радикала и реактивних врста (ОH-, O2

-, OH·, HO2
· ). 

Код биљака манган утиче на синтезу витамина C и хлорофила, а код животиња и 
људи на синтезу хемоглобина. [3] 

Недостатак мангана повећава губитак калцијума из костију и повећава 
могућност појаве остеопорозе. Особе оболеле од дијабетеса имају низак ниво мангана, 
што доприноси слабој регулацији глукозе и смањеној функцији ћелија панкреаса. 
Недостатак мангана доводи и до оштећења артерија, обзиром да ензими који у својој 
структури садрже манган учествују у стварању артеријског везивног ткива.  

При великом уносу мангана може доћи до ефекта под називом "манганско 
лудило" које је први пут запажено код рудара у рудницима мангана. Симптоми 
укључују неконтролисани смех, импулсивност, несаницу, насилно понашање и 
халуцинације. [10] 

 
2.5.1.3.5. Хром 

 
Присуство хрома у организму значајно је за деловање врло специфичних ензима. 

Хром је компонента једињења које се назива фактор толеранције на глукозу који 
делује заједно са инсулином транспортујући глукозу кроз ћелијску мембрану у ћелију. 
Глукоза се се користи као извор енергије. Инсулин такође игра важну улогу и у 
метаболизму масти и протеина, тако да је хром неопходан и за нормално 
функционисање ових процеса. Оптималан  унос хрома је неопходан и за одржање 
оптималног нивоа холестерола. 

Недостатак хрома доводи  до: повећања масти и холестерола у крви, 
нетолеранције на глукозу, слабости организма, депресије, губитака телесне масе, 
осећаја жеђи и глади.  Ниво хрома у ткивима опада са годинама. Британски 
истраживачи су у студији објављеној 1997. године анализирали ниво хрома у коси, 
зноју и узорцима серума код преко 40000 пацијената. Резултати су показали да се јавља 
знатно опадање хрома са годинама, а што доводи до повећаног ризика од дијабетеса 
код старијих особа. [10] 

Препарати за повећање мишићне масе садрже хром и услед неадекватног 
коришћења могу довести до повећања садржаја хрома у организму, као и кувањем 

Препоручене дневне количине мангана 

Деца у периоду раста 1.6-2.2 mg 

Одрасли 1.8-2.3 mg 

Труднице 2.0-2.6 mg 
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хране у посудама од нерђајућег челика. Показано је да уношењем количине од преко 
250 µg долази до неправилних откуцаја срца, оштећења хромозома. 

 
 

 

 
2.5.1.3.6. Молибден 

 
Молибден се у организму налази у веома малим количинама (14 mg), али је 

његова улога важна у многим биолошким процесима који укључују развој нервног 
система, уклањање отпадних супстанци из организма преко бубрега и производња 
енергије у ћелијама. Молибден је због својих јединствених хемијских особина 
биолошки катализатор за реакције у којима долази до преноса протона и електрона. 
Улога молибдена у биокатализаторима заснована је на његовој способности да мења 
степен оксидације. Молибден је на пример кофактор сулфит оксидазе која катализује 
трансформацију сулфита до сулфата (детоксикација организма) и игра улогу код 
метаболизма аминокиселина које садрже сумпор (метионин и цистеин). 

Познато да је молибден саставни део биљка махунаркa или легуминозa 
(пасуљ, грашак, луцерка, детелина, др.) које су значајне за фиксацију азота у форму 
амонијака. 

Уочен је недостатак молибдена код особа које болују од Кронове болести. 
Симптоми који се јављају код њих су: убрзани рад срца, убрзано дисање, главобоља, 
ноћно слепило, низак ниво мокраћне киселине у плазми и урину, низак ниво сулфата у 
мокраћи, а повећан ниво сулфита. 

Симптоми вишка молибдена у организму су:  иритација коже и очију, умор, 
главобоља, болови у зглобовима, дијареја, анемија, успорен раст. 
 

 
 

 

 

Препоручене дневне количине хрома 

Деца у периоду раста 21-35 µg 

Одрасли 20-35 µg 

Труднице 29-45 µg 

Препоручене дневне количине молибдена 

Деца и омладина 34-43  µg 

Одрасли 45  µg 

Труднице 50   µg 

Намирнице богате хромом су: јетра, жуманце 
јајета, пивски квасац, мајчина душица, 
говедина, живинско месо, броколи,  клице 
пшенице, остриге.  
 

Намирнице богате молибденом су: пасуљ, грашак, 
сочиво, житарице, спанаћ, блитва, ораси, боранија, 
јаја, семенке сунцокрета, пшенично брашно, 
краставац. Донекле га има у јетри, млеку, 
јагњетини. 
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2.5.1.3.7. Кобалт 
 

Кобалт је есенцијалан микроелемент у организму и присутан је у малим 
количинама(3 mg). Aктиватор је бројних ензима 
у живим организмима. Витамин Б12, садржи у 
својој структури кобалт који је координативно 
везан са органским делом молекула и једним 
CN--јоном. Kao део витамина Б12, неопходан je 
у метаболизму фолне киселине и масних 
киселина. Осим тога кобалт у склопу витамина 
Б12, кобалт учествује у производњи црвених 
крвних зрнаца и има значаја за добро 
функционисање нервног система. 

На недостатак кобалта посебну пажњу 
морају обратити вегетаријанци који не уносе 

довољно кобалта ни витамина Б12. Засад нема познатих недостатака кобалта, али 
недостатак витамина Б12 доводи до анемије. 

Вишак кобалта у организму доводи до: мучнине, срчаних сметњи, гушавости, 
оштећења бубрега, оштећење нерава, хиперпродукција црвених крвних зрнаца 
(еритроцита) - згуснута крв. 
 
 
 
 

 

 
 

2.5.1.3.8. Никл 
 

Никл је углавном распоређен равномерно у организму. Нешто већа количина се 
ипак налази у оквиру нуклеинских киселина, посебно код рибонуклеинске киселине и 
утиче на структуру или функцију протеина који су повезани са нуклеинским 
киселинама. Улога никла повезана је са ензимима који утичу на разградњу и употребу 
глукозе.  Никл утиче на оптималан раст, здраву кожу, структуру костију. Укључен је у 
метаболизам гвожђа, пошто утиче на апсорпцију гвожђа из хране и игра улогу у 
стварању црвених крвних зрнаца - еритроцита. Затим неопходан је у метаболизму 
шећера, масти, хормона и ћелијске мембране.  

Недостатак никла се у организму дешава ретко зато што количине које су 
потребне организму су веома мале. Недостатак никла утиче на метаболизам калцијума 
и витамина Б12. 

Никл у већим количинама сматра се канцерогеним, јер повећава ризик од 
тумора плућа, носа и грла. Такође јављају се и респираторни проблеми (проблеми са 
дисањем) у случајевима када је никл унет ваздухом (експлоатација и прерада руда). Ти 
проблеми укључују астму и бронхитис. 
 
 
 
 

Витамин Б12 

У организам кобалт се уноси искључиво 
уносом витамина Б12, а никако у свом 
јонском или металном облику. Зато нема 
јасно препоручених количина за кобалт 
јер се користе препоруке за витамин Б12, 
али се он преко овог витамина уноси у 
количини од 5-8 µg дневно. 
 

Намирнице богате кобалтом су:  
месо, јетра, бубрези, млеко, остриге, 
риба, шкољке. У воћу и поврћу 
углавном нема кобалта (изузетак су 
спанаћ, купус, зелена салата, репа, 
зеље, смокве где га има јако мало).  
 

Препоручене дневне количине никла нису тачно утвђене, али се препоставља да је 
довољно унети око 100 микрограма дневно. Намирнице богате никлом су: ораси, 
лешници, грашак, пасуљ, чоколада, соја, овас, јечам, кукуруз, бананане, крушке.  
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2.5.2. Токсично дејство олова. кадмијума и живе 
 

2.5.2.1. Олово 
 

Олово у организам доспева преко дисајних, односно органа за варење (ако се 
попије или поједе контаминирана вода или храна), а код оних који раде у загађеној 
средини (топионице) и преко коже. Апсорпција олова из дигестивног тракта код деце је 
5 пута већа него код старијих јер најмлађи имају нижи ниво хигијенских навика - дете 
стављају у уста и жваће све што му дође под руку, па и предмете обојене бојама на 
бази олова (многе играчке, пластични предмети). С обзиром на афинитет олова за 
масноћу органи који су маснији као што су јетра, бубрези и мозак, најчешће су на мети. 
Иначе, олово у организам доспева у облику сличном калцијуму тако да се депонује у 
зубима и костима где остаје до краја живота. Када се олово једном унесе у организам, 
више се практично не може одстранити.  

Тровање оловом може да изазове многобројне проблеме - од повишеног крвног 
притиска и кардиоваскуларних болести, до проблема са варењем, оштећења бубрега, 
болова у мишићима и зглобовима, поремећаја расположења и мање плодности код 
мушкараца.  

Главни извори загађења оловом су: топионице, 
неправилно одлагање акумулатора, неправилна употреба 

заштитних боја и лакова на бази олова а највеће 
загађење оловом је употреба бензина који 

садржи олово (у облику тетраетил 
олова) као антидетонатор   ( Србија 

спада међу последње земљаме које су избациле из употебе бензин који 
садржи олово и то 2010. године). Олово се из ваздуха таложи на земљиште. Из 
земљишта, кореновим системом олово доспева у биљке и даље преко ланца исхране до 
човека. Због тога се данас сматра да количина олова која доспева у организам човека 
храном превазилази ону која непосредно доспева преко респираторних органа. 

 
2.5.2.2. Жива 

 
Жива-Сва једињења живе су отровна. У облику паре и 

ситних капљица елементарна жива, јако се добро апсорбује 
преко коже затим преко органа за дисање и органа за варење. 
Тровање живом узрокује смањену способност вида, слуха, 
разговора и хода, промене у понашању, депресију, раздражљивост, 
нервозу и неспособност концентрације. Поред тога, може изазвати 
оштећења мозга, бубрега и плућа а нарочито је опасна по труднице и 
децу. [11] 

У јапанском заливу, жива која је долазила из фабрике, претварала се у органска 
једињења од стране микроорганизама, па су се људи, који су се 

хранили из мора масовно тровали. Код људи је запажена смањена 
координација мишића, сужење видног поља, глувоћа, слепило, 
парализа, отказивање бубрега па и смрт. Код птица је била 

примећена смањена производња јаја и повећана смртност ембриона. 
Јаја су имала повећану концентрацију живе, а иста се кумулирала и у перју.  
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2.5.2.3. Кадмијум 
 

Кадмијум се налази у природи услед процеса ерозије и абразије 
стена, вулканских ерупција и шумских пожара. Међутим главни извори 
загађења кадмијумом су: топионице олова и цинка, рудници, 

неправилно одлагање никл-кадмијумских батерија и 
акумулатора, користи се као стабилизатор у 
производњи пластичних маса и зато не треба спаљивати пластику 
јер долази до ослобађања кадмијума и загађења животне средине.  

Тровање кадмијумом може да изазове многобројне проблеме- 
повишава крвни притисак, оштећује јетру, кости оштећује црвена 
крвна зрнца. Највише се депонује у бубрезима, јетри и мишићима. 

Токсично дејство потиче од хемијске сличности са Zn (кадмијум може да замени Zn у 
неким биохемијским реакцијама). [12] 

Кадмијум узрокује “Итаи-итаи” болест.  У Јапану је дошло до тровања људи 
водом загађеном  кадмијумом  из оближњег рудника. Јављали су се преломи костију 
услед њиховог омекшавања. Еволуција болести може да траје и до 12 година. Сматра 
се да је хронична доза која може да доведе до болести већа од 0,5 mg на дан.  

 
2.5.3. Демонстрациони огледи преко којих се може приказати биолошки значај 

метала или уочити присуство биолошких метала  
 
 Оглед 1. ,, Гвожђе које крвари’’ –аналог присутном гвожђу у хемоглобину 

 
 Оглед 2. Доказ присуства бакра у намирницама третираним заштитним 

средствима на бази бакра 
 

 Оглед 3. Минерални састав пепела 
 

 Оглед 4. Калцијум као градивни елемент 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Експериментални део  
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Експериментални део мастер рада после критичког сагледавања наставних 

садржаја обухватио је уводно тестирање ученика након обрађених наставних садржаја 
прописаних уџбеником затим упознавање са биомедицинским значајем метала, 
демонстрацију експеримента, поделу материјала и завршно тестирање. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Шема педагошког експеримента 

Наставни садржај 
 

Анализа наставног 
садржаја 

 

Тест провере 
постојећих знања 

 

Предлог за допуну  
наставног садржаја 

 

Презентација у школи 
 

Тест провере усвојеног 
знања  

 

Анализа резултата 
теста 

 

Закључак 
 

Демонстрациони 
огледи – основна школа 
 

Сваки ученик 
добио је одштампан 

материјал са 
допунама 

 

7 дана 
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3.1. Педагошки експеримент 
 

Анализирајући наставни садржај у основној и средњој школи, у наставним 
темама у којима се проучавају метали, утврђено је да је ниво информација о 
биолошком значају метала предвиђен уџбеником веома оскудан.  

 
Концепција експеримента је постављена тако да омогућава стицање 

употребљивих знања,  њихово примењивање у свакодневном животу а има и допринос 
у развоју способности закључивања. Зато је предложена допуна наставног садржаја у 
основној и средњој школи, са циљем повећања интересовања ученика за проучавање 
хемије и лакшег усвајања знања. Такође предлог за допуну је у складу са педагошко, 
психолошко, методичким захтевима. 

 
Да би се стекао увид у знање које ученици поседују, примењује тест провере 

постојећих знања. Исти садржи питања која се односе на градиво из наставних тема у 
којима се проучавају метали. 

 
Након теста провере постојећих знања, следи излагање предлога за допуну 

наставног садржаја уз извођење демонстрационих огледа. Сваки ученик добија предлог 
за допуну наставног садржаја на крају излагања. 

 
Након проучавања предлога за допуну наставног садржаја, примењује тест 

провере усвојеног знања. Исти садржи питања која се односе на целокупно очекивано 
знање из област хемије метала. 

 
Наведени тестови су сачињени у складу са педагошко, психолошко, методичким 

захтевима, тако да конципирана питања обухватају целокупно градиво из области 
хемије метала. Питања су постављена тако да одговарају узрасту ученика и нису 
двосмислена. 

 
Суштина педагошког експеримента је да ученици постигну боље резултате на 

тесту провере усвојеног знања. Очекује се да овај предлог допуне наставног садржаја 
гарантује бољи трансфер информација и знања и обезбеди стицање употребљивих и 
трајних знања. Уколико се овај предлог за допуну наставног садржаја покаже 
ефикасним, може се испитати на бројнијим групама, а онда интегрисати у оквиру 
каснијих реформи школства. 
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3.2. Интегрални предлог допуне наставног садржаја за основну школу 
 

Биолошки значај метала 
 

Мали број метала у природи могу се наћи у елементарном стању, то су сребро, злато, 
бакар, жива, метеорско гвожђе. Остали метали налазе се сједињени са неметалима и 
граде минерале, стене, руде различитог хемијског састава. Од укупног броја познатих 
метала дванаест су неопходни за живот. 
 

       Просечна заступљеност метала  Просечан садржај метала у 
      у земљиној кори људском организму (просечне масе од 70 кg) 

 
Биолoшки значај алкалних метала 

Натријум 
 
Натријум се налази у крвној плазми и телесним течностима као главни позивитни јон. 
Доприноси одржавању и регулацији осмотског притиска  крвне плазме, регулише 
задржавање воде у организму и контракцију мишића, учествује у регулацији кисело-
базне равнотеже, давалац је хлорида (у облику NаCl) при синтези HCl желудачног 
сока. 
Промене концентрације натријума доводе до два основна поремећаја: 
 
 

 

 

 

 

 

 

Хипонатријемија- обично настаје 
због недостатка натријума у условима 
када се натријум појачано губи из 
организма код обимних повраћања, 
када је губитак натријума праћен 
губитком течности у већој или мањој 
мери. Најчешћи симптоми су: 
мучнина, повраћање, главобоља, 
умор, губитак апетита, слабост 
мишића, грчеви, а у тежим 
случајевима смањена свест и кома. 

 

Хипернатријемија- Релативни губитак 
телесне течности доводи до релативног 
повећања концентрације јона натријума и 
ово стање се назива хипернатријемија. 
Често је код дехидрираних особа (особе 
које су спашене из мора) примећена висока 
концентрација јона натријума у крви. 
Повратак ових особа у нормалу мора бити 
постепен због тога што пребрза корекција 
хипернатријемије доводи до оштећења 
мозга услед бубрења ћелија. 
 

Ca – 1700 g 

Na – 70 g 

Mg– 42 g 

Fe –  5 g 

Zn –  3 g 

Cu – 0.28 
 

K – 150 g 

Мn– 0.07 
 

Mo – 0.014 g 
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Недостатак калцијума доводи до 
утрнулости у прстима и ногама, грчева 
мишића, губитка апетита и 
абнормалних срчаних ритмова. Деца 
могу оболети од рахитиса – болест 
костију коју карактерише  деформитет 
костију, и успореност раста. Недостатак 
калцијума код одраслих може изазвати 
остеомалацију и остеопорозу коју 
карактерише бол у костима, слабост 
мишића и успорено зарастање рана. 

 

 

 

 
 

Калијум 
 
Калијум се налази у цитоплазми ћелија као главни позивитни јон, где  регулише 
метаболизам воде и соли унутар ћелије, осмотски притисак, кисело-базну равнотежу, 
нормализује рад срца. 
Промене концентрације калијума доводе до два основна поремећаја: 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Биолошки значај земноалкалних метала 
Калцијум 
Калцијум је најзаступљенији микроелемент у 
људском организму (1,7 kg). Калцијум се у 
облику фосфата налази у костима (као калцијум-
хидроксиапатит, Ca5(PO4)3OH). Учествује у 
регулисању великог броја ћелијских активности, 
као што су: контракција  скелетних мишића, 
затим срчаног мишића, крвних судова и свих 
нерава, затим веома је важан и за коагулацију 
крви. 

Препоручена дневна количина 
натријума 

Одрасли 1.3-1.5 g 

Деца и омладина 1.5 g 

Труднице 1.5 g 

Препоручена дневна количина калијума 

Одрасли 4.7 g 

Деца и омладина 4.5-4.7 g 

Труднице 4.7 g 

Намирнице богате натријумом су: кухињска со, 
кромпир, парадајз, банана, диња, млечни и месни 
производи, јаја, хлеб и др. Кухињска со, која је 
главни извор натријума, је некада имала веома 
важну улогу у животу људи, па је коришћена за 
исплате зарада. Тако су на пример римски војници 
понекад поред осталих зарада добијали и грумен 
соли. 
 
 

Хипокалијемија- обично настаје због 
недостатка калијума у условима када се 
калијум појачано губи из организма. Узроци 
који доводе до хипокалијемије су појачан 
губитак калијума из организма, губитак преко 
бубрега, дуготрајно повраћање, смањен унос 
калијума, хронично гладовање. Симптоми су: 
општа слабост организма, умор, губљење 
апетита, повраћање, нарушавање срчаног 
ритма. 

 

Хиперкалијемијa- до хиперкалијемије 
најчешће долази када калијум излази из 
ћелија брже него што се излучује из 
организма. Узроци настанка хиперкалијемије 
су повећање укупног садржаја калијума у 
организму, трансфузија крви. Најчешћи 
симптоми су: мишићна слабост, срчане 
аритмије, низак крвни притисак, инфаркт. 

 

Намирнице богате калијумом су: сушена 
кајсија, кромпир, месо, риба, парадајз, зелени 
лук, аронија, грожђе, крушка, тиква, соја, 
шкољке, пасуљ, пшенично брашно, млеко, 
семенаста храна, пистаћи, кикирики, диња, 
банана, поморанџа, грашак, спанаћ, јечам. 
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Показатељи недостатка магнезијума 
могу  бити: вртоглавице, пораст опадања 
косе, ломљење ноктију, кварење и 
ломљење зуба, знојење ноћу, проблеми 
са срцем, главобоље. 
Главни узрочници недостатка 
магнезијума су: прекомерна употреба 
алкохола, стрес, прекомерно коришћење 
масних намирница, пропадање бубрега. 
 
 

Анемија или малокрвност је недостатак 
хемоглобина или еритроцита (црвених крвних 
зрнаца). Анемија настаје услед недовољног 
уношења гвожђа у организам. Код недостатка 
гвожђа долази до слабости, несвестице, 
бледила, брзог умора, задиханости, ломљиве 
косе и ноктију, опадања косе. 
Велике количине гвожђа могу у организму 
узроковати оштећење цревног тракта, 
повраћање, оштећење јетре, губитак телесне 
масе, замор, осећај жеђи и глади. . .  

 
 

 
 Магнезијум 

Магнезијум улази у састав хлорофила,  
Јони магнезијума у људском организму 
играју битну улогу у одржању осмотског 
притиска у крви и другим ткивима и у 
прослеђивању импулса у нервном систему. 
Такође магнезијум улази и у састав 
костију.  

 
 
 

 

Биолошки значај прелазних метала 

Гвожђе 
Гвожђе је најзаступљенији прелазни 
метал у природи (6,7%), а и у живим 
организмима (5 g). У ћелијама коштане 
сржи гвожђе се користи за биосинтезу 
хемоглобина, биомолекула  који врши 
транспорт кисеоника од плућа до ћелија 
и угљен-диоксида из ћелија до плућа. 
Гвожђе учествује у бројним 

Препоручене дневне количине калцијума 

Деца у периоду раста 1-1,5 g 

Одрасли 1,0 g 

Труднице 1,3 g 

Препоручене дневне количине 
магнезијума 

Мушкарци 300-420 mg 

Жене 270-320 mg 

Труднице 300-400 mg 

Деца у периоду раста 360-410 mg 

Спортисти и особе које се 
баве тежим физичким 

активностима 

500 mg 

Намирнице богате једињењима калцијума 
су: млеко, сир, воће, зелено лиснато поврће.  
 

Намирнице које садрже магнезијум су: 
зелено поврће, зрна житарица, ораси, 
соја, пасуљ, кукуруз, месо. Зелено 
лиснато поврће (кељ, броколи, спанаћ) 
садржи хлорофил који је нарочито 
значајан извор магнезијума. 
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Недостатак бакра може да проузрокује малокрвност, 
јер недовољна количина бакра изазива лошу 
апсорпцију гвожђа и смањење броја крвних зрнаца. 
Затим недостатак изазива поремећаје у раду срца и 
успорава рад нервног система (на пример слаба 
концентрација),као и отпорност организма на болести. 
Тровање бакром је ретка појава, али се може јавити 
уколико се уноси више од 200 mg бакра дневно. 
Најчешћи узорци су: употреба бакарног посуђа, 
амбалажа, средства за заштиту биља(плави камен). 
Тада може доћи до мучнине, повраћања, болова у 
стомаку, болова у мишићима, ненормалних менталних 
стања. 

биохемијским процесима у којима долази до преноса електрона. Ова улога гвожђа у 
организму базирана је на његовој способности да постоји у два оксидациона стања као 
Fe2+ и Fe3+-јон. За одвијање ових процеса потребна је велика количина гвожђа, тако да 
у организму постоје хемијски системи за чување и транспорт овог елемента. 
 

 

 
 Бакар 

 
У биолошким процесима 
живих организама, бакар 
има важну улогу у процесу 
везивања кисеоника,  редокс 
процесима, електрон-
трансфер процесима и 
потребан је за стварање 
црвених крвних зрнаца. 
Игра важну улогу у 
контракцијама срчаног 
мишића, као и за нормално 
функционисање малих 
крвних судова. 

 
 
 

 

 

 

Препоручене дневне количине гвожђа 

Деца и омладина 10-15 mg 

Одрасли 10 mg 

Труднице 30 mg 

Препоручена дневна количина бакра 

Одрасли 0.9 mg 

Деца и омладина 0.7 mg 

Труднице 1 mg 

Дневне потребе организма за гвожђем обезбеђују 
се уобичајеном нормалном исхраном: црвено месо, 
џигерица, житарице, риба, пасуљ, лиснато зелено 
поврће, коприва, боровнице, купиново вино и др. 
 

Зелено поврће, суве шљиве, пасуљ, грашак, 
сочиво, кромпир, печурке, говеђа јетра, риба, 
скуша, ракови, јастог, острига, орашчасто 
воће, бундева, сунцокрет, житарице целог 
зрна, и јечам су добри извори бакра.  
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Недостатак цинка узрокује: малокрвност, 
успоравање темпа раста, споро зарастање рана, 
запаљења коже. Дефицит цинка први пут је 
установљен 1961.g. код младих људи у Ирану, 
када је примећено да имају повећану главу, да су 
нискога раста. Доказано је да су све те негативне 
појаве биле последица недостатка елемента 
цинка у прехрани и лоше апсорпције цинка из 
хране. Систематско узимање неких лекова 
и алкохола утиче на смањење количине цинка у 
организму. 

Цинк 
 
Важан биометал за активност 
бројних ензима (биокатализатора). 
Цинк између осталог има удела и у 
минерализацији костију, зарастању 
рана, утиче на рад имунолошког 
система, правилну расподелу 
инсулина и штедњу холестерола и 
витамина А. Има удела и у 
регулацији крвног притиска и 
срчаног ритма. 

 
 
 

 

Токсично дејство олова. кадмијума и живе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препоручене дневне количине цинка 

Деца и омладина 14-16 mg 

Одрасли 14-16 mg 

Труднице 14-19  mg 

Намирнице које су богате цинком су: остриге, 
посно месо и рибе, а има га има и у 
зрнастом хлебу 
 

Олово у организам доспева преко дисајних, односно органа за варење (ако се попије или 
поједе контаминирана вода или храна), а код оних који раде у загађеној средини 
(топионице) и преко коже. Апсорпција олова из дигестивног тракта код деце је 5 пута већа 
него код старијих јер најмлађи имају нижи ниво хигијенских навика - дете стављају у уста и 
жваће све што му дође под руку, па и предмете обојене бојама на бази олова (многе играчке, 
пластични предмети). С обзиром на афинитет олова за масноћу органи који су маснији као 
што су јетра, бубрези и мозак, најчешће су на мети. Иначе, олово у организам доспева у 
облику сличном калцијуму тако да се депонује у зубима и костима где остаје до краја 
живота. Када се олово једном унесе у организам, више се практично не може одстранити.  
Тровање оловом може да изазове многобројне проблеме - од повишеног крвног притиска и 
кардиоваскуларних болести, до проблема са варењем, оштећења бубрега, болова у 
мишићима и зглобовима, поремећаја расположења и мање плодности код мушкараца. 
Главни извори загађења оловом су: топионице, неправилно одлагање акумулатора, 
неправилна употреба заштитних боја и лакова на бази олова а највеће загађење оловом је 
употреба бензина који садржи олово као антидетонатор   ( Србија спада међу последње 
земљаме које су избациле из употебе бензин који садржи олово и то 2010. године). Олово се 
из ваздуха таложи на земљиште. Из земљишта, кореновим системом олово доспева у биљке. 
Због тога се данас сматра да количина олова која доспева у организам човека храном 
превазилази ону која непосредно доспева преко респираторних органа. 
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Жива-Сва живина једињења су отровна. У облику паре и ситних капљица 
елементарна жива, јако се добро апсорбује преко коже затим преко органа за 
дисање и органа за варење. Тровање живом узрокује смањену способност вида, 
слуха, разговора и хода, промене у понашању, депресију, раздражљивост, нервозу и 
неспособност концентрације. Поред тога, може изазвати оштећења мозга, бубрега и 
плућа а нарочито је опасна по труднице и децу.У јапанском заливу, жива која је 
долазила из фабрике, претварала се у органска једињења од стране 
микроорганизама, па су се људи, који су се хранили из мора масовно тровали. Код 
људи је запажена смањена координација мишића, сужење видног поља, глувоћа, 
слепило, парализа, отказивање бубрега па и смрт. Код птица је била примећена 
смањена производња јаја и повећана смртност ембриона. Јаја су имала повећану 
концентрацију живе, а иста се кумулирала и у перју. 

 

Кадмијум се налази у природи  услед процеса ерозије и абразије стена, 
вулканских ерупција и шумских пожара. Међутим главни извори загађења 
кадмијумом су: топионице, рудници, неправилно одлагање никл-кадмијумских 
батерија и акумулатора, користи се као стабилизатор у производњи пластичних 
маса и зато не треба спаљивати пластику јер долази до ослобађања кадмијума и 
загађења животне средине.  Тровање кадмијумом може да изазове многобројне 
проблеме- повишава крвни притисак, оштећује јетру, кости оштећује црвена крвна 
зрнца. Највише се депонује у бубрезима, јетри и мишићима. Токсично дејство 
потиче од хемијске сличности са Zn (кадмијум може да замени Zn у неким 
биохемијским реакцијама). 
Кадмијум узрокује “Итаи-итаи” болест.  У Јапану је дошло до тровања људи 
водом загађеном  кадмијумом  из оближњег рудника. Јављали су се преломи 
костију услед њиховог омекшавања. Еволуција болести може да траје и до 12 
година. Сматра се да је хронична доза која може да доведе до болести већа од 0,5 
mg на дан. 
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Демонстрациони огледи преко којих се може приказати биолошки значај метала или 
уочити присуство биолошких метала:  
 
Оглед 1. ,, Гвожђе које крвари’’ –аналог присутном гвожђу у хемоглобину 
 
Материјал: Реагенси: Прибор: 
Ексер 80 mg KSCN  Чаша од 50 ml  
Други Fe производи 10 ml дестиловане воде 
 3 капи концентроване HCl 
 5 капи 3% H2O2 
 
Поступак: Додати 80 mg KSCN затим 10 ml дестиловане воде, три капи конц. HCl и 
пет капи 3% H2O2. Промучкати смешу док се потпуно не раствори. Онда додати 
гвоздени ексер. Прво  хлороводонична киселина и водоник пероксид  реагују са 
гвожђем при чему настаје гвожђе(III)-јон. Ови јони онда реагују са јонима тиоцијаната. 

 
Fe3+ + 6SCN- → [Fe(SCN)6]3- 

 црвена боја 
 хексатиоцијаноферат(III)-јон 
 
Оглед 2. Доказ присуства бакра у намирницама третираним заштитним 
средствима на бази бакра 
 
Материјал: Реагенси: Прибор: 
Петељке грожђа Плави камен  Сталак са епруветама  
Воће и поврће Дестилована вода 
Лишће винове лозе NH4OH 
  
Поступак: У прву епрувету додамо петељку грожђа, затим дестиловану воду и полако 
у капима раствор амонијака до појаве азурно плаве боје. 
 

[Cu(H2O)6]2+ + 4NH4OH → [Cu(NH3)4]2+ + 8H2O 
 азурно плава боја 
 тетрааминбакар(II)-јон 
 
У другу епрувету додати мало плавог камена, дестиловане воде а затим раствор 
амонијака. Раствор у другој епрувети служи за поређење. 
 
Оглед 3. Минерални састав пепела 
 
Материјал: Реагенси: Прибор: 
Биљни пепео Дестилована вода 2 бочице од 50 или 100 ml  
 
Поступак: У стаклену бочицу додати пепео а затим у другу стаклену бочицу исте 
запремине  додати дестиловану воду до исте висине као што је и  бочици где се налази 
пепео. Затим доливати дестиловану воду из друге бочице у бочицу где се налази пепео. 
Сагоревањем биљног материјала(дрвета) у пепелу настају оксиди алкалних метала 
(натријум и калијум) и додатком воде пепелу долази до хидратације (молекули воде 
окружују јоне натијума и калијума).  
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Оглед 4. Калцијум као градивни елемент 
 
Материјал: Реагенси: Прибор: 
Љуска јајета (NH4)2C2O4 Сталак са епруветама  
Животињске кости Дестилована вода 
Креда Концентрована HCl 
 
Поступак: Епрувету додати љуску јајета затим концентровану HCl и сачекати да се 
љуска раствори, при чему долази до издвајања CO2. Онда у епрувету (NH4)2C2O4 при 
чему долази до издвајања белог талога. 
 

Ca2+ + C2O4
2- → CaC2O4 

 бео талог 
 
У другу епрувету додати спрашену креду, затим концентровану HCl и онда додати 
(NH4)2C2O4, при чему долази до издвајања белог талога. Раствор у другој епрувети 
служи за поређење. 
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3.2.1. Тест провере постојећих знања 
 

Име и презиме________________________________________________Оцена_________ 
 
1.Натријум се у природи налази : 
 
a) само слободан б) слободан и у једињењима в) само у једињењима 
 
2.Напишите хемијску формулу натријум-хлорида? 
 
___________________________________________________________________________ 

 
3.Који метал улази у састав хлорофила? 
 
а) магнезијум(Мg) б) калцијум(Ca) в) натријум(Na)  
 
4.Где има највише калцијума у људском организму? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
5.Калцијум се у облику______________________налази у костима. 
 
6.У састав ког молекула улази гвожђе у организму и која је функција тог молекула? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
7.Како се у свакодневном животу назива једињење бакар(II)-сулфат пентахидрат? И 
коју примену има? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
8.На ваздуху цинк се превлачи танким слојем оксида који га штити од даље 
оксидације(корозије).Због ове особине цинк служи за____________________________. 
 
9.Напишите формуле једињења натријума и калцијума са датим анјонима: 
 
a)Cl-_______________________________________________________________________ 
 
б)CO3

2-____________________________________________________________________ 
 
в)PO4

3-_____________________________________________________________________ 
 
10.Да ли су олово и његова једињења отровни? 
 
 а)Да  б)Не 
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3.2.2. Тест провере усвојеног знања 
 

Име и презиме________________________________________________Оцена_________ 
 
1.Поређати по заступљености у људском организму следеће метале почев од најмање 
заступљеног: Na(натријум), Fe(гвожђе), Ca(калцијум), Co(кобалт). 
 
___________________________________________________________________________ 
 
2.Заокружити симболе биолошки важних метала: 
 
 а)Cd(кадмијум) б)Cu(бакар) в)Pb(олово) г)Zn(цинк) 
 
3.Повежите метале са намирницама у којима се налазе. 
 
  Метал  Намирнице 
  Na(натријум)  млеко 

  Ca(калцијум)  кухињска со 

  Fe(гвожђе)  коприва  

  K(калијум)  рибе 

  Zn(цинк) банана, диња 

 
4.Повежите метале са болешћу коју изазива њихов недостатак. 
 
  Метал  Болест 
  Fe(гвожђе)  рахитис 

  Ca(калцијум)  анемија 

  Na(натријум)  хипонатријемија 

    хипернатријемија 

5.У састав ког једињења улази магнезијум: 
 
 a)хлорофила  б)хемоглобина  в)миоглобина 
 
6.Напишите формуле једињења калијума и магнезијума са датим анјонима: 
 
a)Cl-_______________________________________________________________________ 
 
б)CO3

2-____________________________________________________________________ 
 
в)PO4

3-_____________________________________________________________________ 
 
7.У састав ког биолошки важног једињења улази гвожђе: 
 
 a) хлорофила  б) хемоглобина  в) инсулина  
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8.Плави камен је_____________________________(написати формулу једињења) и  
 
користи се за_______________________________________________________________. 
 
9.Калцијум се у људском организму у облику фосфата и карбоната налази у_________. 
 
10.Заокружи тачну тврдњу: 
 

а) олово спада у биолошки важне елементе за људски организам. 
 
б) олово и његова једињења су веома отровна за људски организам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
36 

 

  

3.3. Интегрални предлог допуне наставног садржаја за средњу школу 
Биолошки значај метала 

 
Мали број метала у природи се могу наћи у елементарном стању, то су сребро, злато, 
бакар, жива, метеорско гвожђе. Остали метали налазе се сједињени са неметалима и 
граде минерале, стене, руде различитог хемијског састава. Од укупног броја познатих 
метала дванаест су неопходни за живот. 
 

       Просечна заступљеност метала  Просечан садржај метала у 
        у земљиној кори људском организму (просечне масе од 70 кg) 

 
Биолошки значај алкалних метала 

Натријум 
Натријум се налази у крвној плазми и телесним течностима као главни позитивни јон. 
Доприноси одржавању и регулацији осмотског притиска крвне плазме, учествује у 
регулацији кисело-базне равнотеже,  давалац је хлорида (у облику NаCl) при синтези 
HCl желудачног сока, регулише задржавање воде у организму и контракцију мишића и 
активира многе ензиме. 
Натријума у биљкама има мање јер није толико значајан за њихов развој, мада 
повољно утиче на неке биохемијске процесе и повећање приноса неких 
пољопривредних култура. 
Промене концентрације натријума доводе до два основна поремећаја: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ca – 1700 g 

Na – 70 g 

Mg– 42 g 

Fe – 5 g 

K – 150 g 

Zn – 3 g 

Cu – 0.28 
 

Мn– 0.07 
 

Mo – 0.014 g 

Хипонатријемија- обично настаје због 
недостатка натријума у условима када 
се натријум појачано губи из организма 
код обимних повраћања, када је губитак 
натријума праћен губитком течности у 
већој или мањој мери. Најчешћи 
симптоми су мучнина, повраћање, 
главобоља, умор, губитак апетита, 
слабост мишића, грчеви, а у тежим 
случајевима смањена свест и кома. 

 

Хипернатријемија- Релативни губитак 
телесне течности доводи до релативног 
повећања концентрације јона натријума и 
ово стање се назива хипернатријемија. 
Често је код дехидрираних особа (особе 
које су спашене из мора) примећена 
висока концентрација натријума у крви. 
Повратак ових особа у нормалу мора бити 
постепен због тога што пребрза корекција 
хипернатријемије доводи до оштећења 
мозга услед бубрења ћелија. 
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Калијум 
 
Калијум се претежно налази у цитоплазми ћелија као главни позитивни јон. Утиче на 
мишићну активност нарочито на активност срчаног мишића, активно регулише 
осмотски притисак у ћелији као главни интрацелуларни катјон, утиче на 
пропустљивост ћелијских мембрана , неопходан је као активатор неких ензима. Осим 
тога калијум игра важну улогу у биосинтези протеина и за претварање шећера из крви 
у гликоген (гликоген је полисахарид глукозе који представља примарну складишну 
форму угљених хидрата код кичмењака). За правилан рад срца неопходан је одређен 
однос концентрације јона Na+ и  K+. На промени концентрације ових јона у нервним 
влакнима заснива се и преношење нервних имплуса. 
Калијум је нарочито значајан за биљни свет. Налази се скоро у свим деловима биљака, 
а највише га има у ћелијском соку. Он утиче на боље искоришћење минералног азота, 
на процес синтезе протеина, омогућује синтезу угљених хидрата у лишћу, олакшава 
транспорт насталих једињења у друге делове биљке, повећава отпорност биљака на 
мраз (повећањем осмотског притиска у њиховим ћелијама). 
 
Промене концентрације калијума доводе до два основна поремећаја: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препоручена дневна количина 
натријума 

Одрасли 1.3-1.5 g 

Деца и омладина 1.5 g 

Труднице 1.5 g 

Препоручена дневна количина калијума 

Одрасли 4.7 g 

Деца и омладина 4.5-4.7 g 

Труднице 4.7 g 

Намирнице богате натријумом су: кухињска со, кромпир, 
парадајз, банана, диња, млечни и месни производи, јаја, 
хлеб. Кухињска со, која је главни извор натријума, је некада 
имала веома важну улогу у животу људи, па је коришћена 
за исплате зарада. Тако су на пример римски војници 
понекад поред осталих зарада добијали и грумен соли. 
 

Хипокалијемија- обично настаје због 
недостатка калијума у условима када се 
K појачано губи из организма. Узроци 
који доводе до хипокалијемије су појачан 
губитак калијума из организма, губитак 
преко бубрега, дуготрајно повраћање, 
смањен унос K, хронично гладовање. 
Симптоми су општа слабост организма, 
умор, губљење апетита, повраћање, 
нарушавање срчаног ритма. 

 

Хиперкалијемијa- до хиперкалијемије 
најчешће долази када калијум излази из 
ћелија брже него што се излучује из 
организма. Узроци настанка 
хиперкалијемије су повећање укупног 
садржаја калијума у организму, 
трансфузија крви. Најчешћи симптоми су 
мишићна слабост, срчане аритмије, низак 
крвни притисак, инфаркт. 

 

Намирнице богате калијумом су: сушена 
кајсија, кромпир, месо, риба, парадајз, зелени 
лук, аронија, грожђе, крушка, тиква, соја, 
шкољке, пасуљ, пшенично брашно, млеко, 
семенаста храна, пистаћи, кикирики, диња, 
банана, поморанџа, грашак, спанаћ, јечам. 
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Показатељи недостатка магнезијума 
могу  бити: вртоглавице, пораст опадања 
косе, ломљење ноктију, кварење и 
ломљење зуба, знојење ноћу, проблеми 
са срцем, главобоље. 
Главни узрочници недостатка 
магнезијума су: прекомерна употреба 
алкохола, стрес, прекомерно коришћење 
масних намирница, пропадање бубрега. 
 
 

Недостатак калцијума доводи до 
утрнулости у прстима и ногама, грчева 
мишића, губитка апетита и абнормалних 
срчаних ритмова.Деца могу оболети од 
рахитиса – болест костију коју 
карактерише  деформитет костију, и 
успореност раста. Недостатак калцијума 
код одраслих може изазвати 
остеомалацију и остеопорозу коју 
карактерише бол у костима, слабост 
мишића и успорено зарастање рана. 
 

Биолошки значај земноалкалних метала 
Магнезијум 

 
Магнезијум је есенцијални елемент. Од укупног магнезијума у људском организму:  
око 65% улази у саставу костију, 32% учествује у комплексирању са нуклеинским 
киселинама и протеинима, остатак се налази у плазми, као и ускладиштен у облику 
других мањих форми.  
Магнезијум је кофактор бројних ензимских реакција, нарочито оних које учествују у 
метаболизму компонената хране и стварању нових молекула значајних за здравље 
човека(протеини, нуклеинске киселине, масне киселине и угљени хидрати), интерагује 
са калцијумом у многим процесима у организму, као што су регулација рада крвних 
судова, контракција мишића - укључујући 
и срчани мишић. Калцијум стимулише 
мишиће и контракције крвних судова, 
док магнезијум опушта мишиће и шири 
крвне судове, укључен је у транспорт 
натријума, калијума и калцијума кроз 
ћелијску мембрану, укључен је и у 
преносу нервног импулса. 
Магнезијум улази у састав хлорофила 
биљног пигмента који учествује у 
фотосинтези. 

 

 

 

 
 
Калцијум 
 
Калцијум је најзаступљенији микроелемент 
у људском организму(1.7 kg). Око 99% 
калцијума из организма се налази у костима 
и зубима у виду фосфата (као калцијум-
хидроксиапатит, Ca5(PO4)3OH) и карбоната. 
Остала количина се налази у крви, лимфи и 
осталим телесним течностима, ћелијским 
мембранама, као и у ћелији. Калцијум 
учествује у регулисању великог броја 
ћелијских активности, као што су 

Препоручене дневне количине 
магнезијума 

Мушкарци 300-420 mg 

Жене 270-320 mg 

Труднице 300-400 mg 

Деца у периоду раста 360-410 mg 

Спортисти и особе које се 
баве тежим физичким 

активностима 

500 mg 

Намирнице које садрже магнезијум су: зелено 
поврће, зрна житарица, ораси, соја, пасуљ, 
кукуруз, месо. Зелено лиснато поврће (кељ, 
броколи, спанаћ) садржи хлорофил који је 
нарочито добар извор магнезијума. 
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Дистрибуције гвожђа у организму човека 
 

контракција  скелетних мишића, затим срчаног мишића, крвних судова и свих нерава, 
коагулација крви (уз учешће јонског Cа2+ плазме), ослобађање и синтеза хормона и др. 
Калцијум као коензим учествује у метаболичким процесима, синтези ензима 
неопходних за процес варења.  
У биљном свету  калцијум се нагомилава у стабљици и лишћу. Недостатак калцијума 
изазива код биљака слаб развој корена и сушење лишћа. 

 

 

Биолошки значај прелазних метала 
 

Гвожђе 
Гвожђе је најзаступљенији прелазни метал у природи (6,7%),а 
и у живим организмима (5 g). Гвожђе се у организму човека 
највише налази у хемоглобину и протеинима у којима се 

складишти. Хемоглобин (Hb) је црвена крвна боја у 
еритроцитима. Његова просторна структура је добро проучена. 
Hb се састоји из 2α- и 2β- ланца полипептида. Хем је 
простетична група која се састоји од атома гвожђа смештеног 
у центру великог хетероцикличног органског прстена 
порфирина и налазе се у хемоглобину. Хемоглобин врши 
транспорт кисеоника од плућа до ћелија и угљен-диоксида из 
ћелија до плућа.  Поред ове функције, гвожђе у облику 
одређених протеина (ензима) учествује у различитим 

електрон-преносним 
процесима, и 

процесима оксидације и редукције 
одговарајућих система. У свим тим системима 
гвожђе остварује своју функцију на основу 
способности да се лако окружује О-, N- и S- 
донор атомима биолиганада и формира 
комплексне асоцијате.  
У организму човека и неких виших животиња 
Fе се чува у облику феритина и хемосидерина који су ускладиштени у јетри и 

Препоручене дневне количине калцијума 

Деца у периоду раста 1-1,5 g 

Одрасли 1,0 g 

Труднице 1,3 g 

Намирнице богате једињењима калцијума 
су: млеко, сир, воће, зелено поврће.  
 

Хемоглобин 

Хем 

Просечан садржај гвожђа у организму одраслог човека 
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Анемија или малокрвност је недостатак 
хемоглобина или еритроцита (црвених 
крвних зрнаца). Анемија настаје услед 
недовољног уношења гвожђа у 
организам. Код недостатка гвожђа долази 
до слабости, несвестице, бледила, брзог 
умора, задиханости, ломљиве косе и 
ноктију, опадања косе. 
Велике количине гвожђа могу у 
организму узроковати оштећење цревног 
тракта, повраћање, оштећење јетре, 
губитак телесне масе, замор, осећај жеђи 
и глади. . .  

Структура фрагмента ензима 
супероксиддисмутазе са комплексним 

деловима Cu(II) и Zn(II) jона 

Недостатак цинка узрокује: малокрвност, 
успоравање темпа раста, споро зарастање рана, 
запаљења коже. Дефицит цинка први пут је 
установљен 1961.g. код младих људи у Ирану, када је 
примећено да имају повећану главу, да су нискога 
раста. Доказано је да су све те негативне појаве биле 
последица недостатка елемента цинка у прехрани и 
лоше апсорпције цинка из хране. Систематско 
узимање неких лекова и алкохола утиче на смањење 
количине цинка у организму. 

коштаној сржи. Транспортује преко: трансферина, ферихрома и фериоксамина у 
облику растворних комплекса.У процесима биоминерализације биолошки значајних 
једињења гвожђа настају минерали гвожђа акагенит (α- FeOOH) и гетит (β-FeOOH). 
Неке тзв. магнетобактерије продукују магнетит (Fe3O4). 

 
 

 
 

 

 
Цинк 
Важан биометал за активност бројних ензима 
(биокатализатора). Веома важну улогу има у синтези и 
стабилизацији генетичког материјала. Као део ензима 
бакар-цинк супероксид дисмутазе (Cu/Zn SОD) цинк 
помаже у заштити ћелија и других једињења од штетног 
деловања слободних радикала. 
Цинк има веома важну улогу у усвајању калцијума у 
костима, и сматра се  једним од најважнијих нутријената 

имуног система јер је неопходан за формирање 
антитела, леукоцита, штитне жлезде и 
функционисање хормона. За нормално 

функционисање и ослобађање 
витамина А из јетре захтева се  
присуство цинка. Неопходан је и за 
очување вида, чула укуса и мириса, 
затим укључен је у процес стварања 
хлороводоничне киселине у 
стомаку, као и за контракције 
мишића и одржавање кисело-базне 
равнотеже у организму.  

 
 

Препоручене дневне количине гвожђа 

Деца и омладина 10-15 mg 

Одрасли 10 mg 

Труднице 30 mg 

Препоручене дневне количине цинка 

Деца и омладина 14-16 mg 

Одрасли 14-16 mg 

Труднице 14-19  mg 

Дневне потребе организма за гвожђем 
обезбеђују се уобичајеном нормалном 
исхраном: црвено месо, џигерица, риба, 
пасуљ, лиснато зелено поврће, коприва, 
боровнице, купиново вино и др. 
 

Намирнице које су богате цинком су: остриге, 
посно месо и рибе, а има га има и у интегралном 
хлебу 
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Недостатак бакра може да проузрокује малокрвност, јер 
недовољна количина бакра изазива лошу апсорпцију 
гвожђа и смањење броја крвних зрнаца. Затим 
недостатак изазива поремећаје у раду срца и успорава 
рад нервног система (на пример слаба 
концентрација),као и отпорност организма на болести. 
Тровање бакром је ретка појава, али се може јавити 
уколико се уноси више од 200 mg бакра дневно. 
Најчешћи узорци су: употреба бакарног посуђа, 
амбалажа, средства за заштиту биља(плави камен). Тада 
може доћи до мучнине, повраћања, болова у стомаку, 
болова у мишићима, ненормалних менталних стања. 

При великом уносу мангана може доћи до ефекта под 
називом "манганско лудило" које је први пут запажено 
код рудара у рудницима мангана. Симптоми укључују 
неконтролисани смех, импулсивност, несаницу, насилно 
понашање и халуцинације. 
 

Недостатак мангана повећава губитак калцијума из 
костију и повећава могућност појаве остеопорозе. Особе 
оболеле од дијабетеса имају низак ниво мангана, што 
доприноси слабој регулацији глукозе и смањеној функцији 
ћелија панкреаса. Недостатак мангана доводи и до 
оштећења артерија, обзиром да ензими који у својој 
структури садрже манган учествују у стварању 
артеријског везивног ткива.  

Бакар 
Бакар се налази у 
еритроцитима, крвној плазми, 
јетри, мишићима, костима, 
неким ензимима. Представља 
важну компоненту многих 
ензима који у организму имају 
важну улогу у стварању 
енергије у ћелији. Бакар је 
такође веома важан и у 
стварању имуног одговора на 
инфекције. Затим има важну 
улогу у контракцијама срчаног 
мишића, као и у здравом функционисању малих крвних судова који контролишу 
проток крви. Стварање меланина (природног пигмента који се налази у коси и кожи) 
укључује ензиме који садрже бакар. Укључен је такође и у метаболизам масти и 
холестерола, као и нормалног функционисања инсулина (који регулише метаболизам 
шећера). 

 
 

 

 

Метали у малим количинама у људском организму 
 
Манган 
Манган је неопходан за раст 
и одржавање нервног 
система, развој и одржавање 
костију и зглобова, функцију 
женских полних хормона и 
тироидних хормона. 
Једињења мангана налазе се и 
у води и у живим 
огранизмима где активирају 
бројне ензиме. Манган има 
незаменљиву улогу у 
детоксикацији од 
кисеоничних слободних 
радикала и реактивних врста 
(ОH-, O2

-, OH·, HO2
· ). 

Препоручена дневна количина бакра 

Одрасли 0.9 mg 

Деца и омладина 0.7 mg 

Труднице 1 mg 

Зелено поврће, суве шљиве, пасуљ, грашак, 
сочиво, кромпир, печурке, говеђа јетра, риба, 
скуша, ракови, јастог, острига, орашчасто 
воће, бундева, сунцокрет, житарице целог 
зрна, и јечам су добри извори бакра.  
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Намирнице богате манганом су: спанаћ, хлеб од 
интегралног брашна, орах, воће, кељ, броколи, 
целер, аронија, смоква, чај, јетра, бадем, грашак, 
шаргарепа, суво грожђе, сува шљива. 

Недостатак хрома доводи  до: повећања масти и 
холестерола у крви, нетолеранције на глукозу, слабости 
организма, депресије, губитака телесне масе, осећаја 
жеђи и глади.  Ниво хрома у ткивима опада са годинама. 
Британски истраживачи су у студији објављеној 1997. 
године анализирали ниво хрома у коси, зноју и узорцима 
серума код преко 40000 пацијената. Резултати су 
показали да се јавља знатно опадање хрома са годинама, 
а што доводи до повећаног ризика од дијабетеса код 
старијих особа. 
Препарати за повећање мишићне масе садрже хром и 
услед неадекватног коришћења могу довести до 
повећања садржаја хрома у организму, као и кувањем 
хране у посудама од нерђајућег челика. Показано је да 
уношењем количине од преко 250 µg долази до 
неправилних откуцаја срца, оштећења хромозома. 

 

Код биљака манган утиче на синтезу витамина C и хлорофила, а код животиња и људи 
на синтезу хемоглобина. 

 
  Хром 

Присуство хрома у организму 
значајно је за деловање ензима. 
Хром је компонента једињења 
које се назива фактор 
толеранције на глукозу који 
делује заједно са инсулином 
транспортујући глукозу кроз 
ћелијску мембрану у ћелију. 
Глукоза се се користи као извор 
енергије. Инсулин такође игра 
важну улогу и у метаболизму 
масти и протеина, тако да је хром 
неопходан и за нормално 
функционисање ових процеса. 
Оптималан  унос хрома је 
неопходан и за одржање 

оптималног нивоа холестерола 

 
 

 

Молибден 
 
Молибден се у организму налази у веома малим количинама (14 mg), али је његова 
улога важна у многим биолошким процесима који укључују развој нервног система, 

Препоручене дневне количине мангана 

Деца у периоду раста 1.6-2.2 mg 

Одрасли 1.8-2.3 mg 

Труднице 2.0-2.6 mg 

Препоручене дневне количине хрома 

Деца у периоду раста 21-35 µg 

Одрасли 20-35 µg 

Труднице 29-45 µg 

Намирнице богате хромом су: јетра, жуманце јајета, 
пивски квасац, мајчина душица, говедина, 
живинско месо, броколи,  клице пшенице, остриге.  
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Уочен је недостатак молибдена код особа које 
болују од Кронове болести. Симптоми који се 
јављају код њих су: убрзани рад срца, убрзано 
дисање, главобоља, ноћно слепило, низак ниво 
мокраћне киселине у плазми и урину, низак ниво 
сулфата у мокраћи, а повећан ниво сулфита. 

Симптоми вишка молибдена у 
организму су:  иритација коже и очију, 
умор, главобоља, болови у зглобовима, 
дијареја, анемија, успорен раст. 

уклањање отпадних супстанци из 
организма преко бубрега и 
производња енергије у ћелијама. 
Молибден је због својих 
јединствених хемијских особина 
биолошки катализатор за реакције у 
којима долази до преноса протона и 

електрона. Улога молибдена у 
биокатализаторима заснована је на његовој способности да мења степен оксидације. 
Молибден је кофактор сулфит оксидазе која катализује трансформацију сулфита до 
сулфата (детоксикација организма) и игра улогу код метаболизма аминокиселина које 
садрже сумпор (метионин и цистeин). 
Познато да је молибден саставни део 
биљка махунаркa или легуминозa 
(пасуљ, грашак, луцерка, детелина, др.) 
које су значајне за фиксацију азота у 
форму амонијака 
 

 
 

 

 

Кобалт 
Кобалт је есенцијалан микроелемент у организму и присутан је у малим количинама(3 

mg). Aктиватор је бројних ензима у живим 
организмима. Витамин Б12, садржи у својој 
структури кобалт који је координативно везан са 
органским делом молекула и једним CN--јоном. 
Kao део витамина Б12, неопходан je у 
метаболизму фолне киселине и масних 
киселина. Осим тога кобалт у склопу витамина 
Б12, кобалт учествује у производњи црвених 
крвних зрнаца и има значаја за добро 
функционисање нервног система. 
 
 

 
 
 
 

Препоручене дневне количине молибдена 

Деца и омладина 34-43  µg 

Одрасли 45  µg 

Труднице 50   µg 

Намирнице богате молибденом су: пасуљ, грашак, 
сочиво, житарице, спанаћ, блитва, ораси, боранија, јаја, 
семенке сунцокрета, пшенично брашно, краставац. 
Донекле га има у јетри, млеку, јагњетини. 

Витамин Б12 

У организам кобалт се уноси искључиво уносом 
витамина Б12, а никако у свом јонском или 
металном облику. Зато нема јасно препоручених 
количина за кобалт јер се користе препоруке за 
витамин Б12, али се он преко овог витамина 
уноси у количини од 5-8 µg дневно. 
 

Намирнице богате кобалтом су:  месо, 
јетра, бубрези, млеко, остриге, риба, 
шкољке. У воћу и поврћу углавном нема 
кобалта (изузетак су спанаћ, купус, зелена 
салата, репа, зеље, смокве где га има јако 
мало).  
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Никл 
 
Никл је углавном распоређен равномерно у организму. Нешто већа количина се ипак 
налази у оквиру нуклеинских киселина, посебно код рибонуклеинске киселине и утиче 
на структуру или функцију протеина који су повезани са нуклеинским киселинама. 
Улога никла повезана је са ензимима који утичу на разградњу и употребу глукозе.  
Никл утиче на оптималан раст, здраву кожу, структуру костију. Укључен је у 
метаболизам гвожђа, пошто утиче на апсорпцију гвожђа из хране и игра улогу у 
стварању црвених крвних зрнаца - еритроцита. Затим неопходан је у метаболизму 
шећера, масти, хормона и ћелијске мембране.  
 

 
 

Токсично дејство олова. кадмијума и живе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

На недостатак кобалта посебну пажњу 
морају обратити вегетаријанци који не уносе 
довољно кобалта ни витамина Б12. Засад 
нема познатих недостатака кобалта, али 
недостатак витамина Б12 доводи до анемије. 
 

Вишак кобалта у организму доводи до: 
мучнине, срчаних сметњи, гушавости, 
оштећења бубрега, оштећење нерава, 
хиперпродукција црвених крвних зрнаца 
(еритроцита) - згуснута крв. 

 

Препоручене дневне количине никла нису тачно утвђене, 
али се препоставља да је довољно унети око 100 
микрограма дневно. Намирнице богате никлом су: ораси, 
лешници, грашак, пасуљ, чоколада, соја, овас, јечам, 
кукуруз, бананане, крушке.  
 

Недостатак никла се у организму дешава ретко зато што 
количине које су потребне организму су веома мале. Недостатак 
никла утиче на метаболизам калцијума и витамина Б12. 
Никл у већим количинама сматра се канцерогеним, јер 
повећава ризик од тумора плућа, носа и грла. Такође јављају се 
и респираторни проблеми (проблеми са дисањем) у случајевима 
када је никл унет ваздухом (експлоатација и прерада руда). Ти 
проблеми укључују астму и бронхитис. 
 

Жива-Сва живина једињења су отровна. У облику паре и ситних капљица 
елементарна жива, јако се добро апсорбује преко коже затим преко органа за 
дисање и органа за варење. Тровање живом узрокује смањену способност вида, 
слуха, разговора и хода, промене у понашању, депресију, раздражљивост, нервозу и 
неспособност концентрације. Поред тога, може изазвати оштећења мозга, бубрега и 
плућа а нарочито је опасна по труднице и децу.У јапанском заливу, жива која је 
долазила из фабрике, претварала се у органска једињења од стране 
микроорганизама, па су се људи, који су се хранили из мора масовно тровали. Код 
људи је запажена смањена координација мишића, сужење видног поља, глувоћа, 
слепило, парализа, отказивање бубрега па и смрт. Код птица је била примећена 
смањена производња јаја и повећана смртност ембриона. Јаја су имала повећану 
концентрацију живе, а иста се кумулирала и у перју. 
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Олово у организам доспева преко дисајних, односно органа за варење (ако се попије или 
поједе контаминирана вода или храна), а код оних који раде у загађеној средини 
(топионице) и преко коже. Апсорпција олова из дигестивног тракта код деце је 5 пута већа 
него код старијих јер најмлађи имају нижи ниво хигијенских навика - дете стављају у уста 
и жваће све што му дође под руку, па и предмете обојене бојама на бази олова (многе 
играчке, пластични предмети). С обзиром на афинитет олова за масноћу органи који су 
маснији као што су јетра, бубрези и мозак, најчешће су на мети. Иначе, олово у организам 
доспева у облику сличном калцијуму тако да се депонује у зубима и костима где остаје до 
краја живота. Када се олово једном унесе у организам, више се практично не може 
одстранити.  
Тровање оловом може да изазове многобројне проблеме - од повишеног крвног притиска 
и кардиоваскуларних болести, до проблема са варењем, оштећења бубрега, болова у 
мишићима и зглобовима, поремећаја расположења и мање плодности код мушкараца. 
Главни извори загађења оловом су: топионице, неправилно одлагање акумулатора, 
неправилна употреба заштитних боја и лакова на бази олова а највеће загађење оловом је 
употреба бензина који садржи олово као антидетонатор   ( Србија спада међу последње 
земљаме које су избациле из употебе бензин који садржи олово и то 2010. године). Олово 
се из ваздуха таложи на земљиште. Из земљишта, кореновим системом олово доспева у 
биљке. Због тога се данас сматра да количина олова која доспева у организам човека 
храном превазилази ону која непосредно доспева преко респираторних органа. 
  

Кадмијум се налази у природи  услед процеса ерозије и абразије стена, 
вулканских ерупција и шумских пожара. Међутим главни извори загађења 
кадмијумом су: топионице, рудници, неправилно одлагање никл-кадмијумских 
батерија и акумулатора, користи се као стабилизатор у производњи пластичних 
маса и зато не треба спаљивати пластику јер долази до ослобађања кадмијума и 
загађења животне средине.  Тровање кадмијумом може да изазове многобројне 
проблеме- повишава крвни притисак, оштећује јетру, кости оштећује црвена крвна 
зрнца. Највише се депонује у бубрезима, јетри и мишићима. Токсично дејство 
потиче од хемијске сличности са Zn (кадмијум може да замени Zn у неким 
биохемијским реакцијама). 
Кадмијум узрокује “Итаи-итаи” болест.  У Јапану је дошло до тровања људи 
водом загађеном  кадмијумом  из оближњег рудника. Јављали су се преломи 
костију услед њиховог омекшавања. Еволуција болести може да траје и до 12 
година. Сматра се да је хронична доза која може да доведе до болести већа од 0,5 
mg на дан. 
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3.3.1. Тест провере постојећих знања 
 

Име и презиме______________________________________________Оцена___________ 
 
1.Заокружите симболе биолошки важних метала: 
 
 а) Мg б) Cd в) Na   г) Hg 
 
2.У ком се облику(атоми, јони или једињења) претежно налазе у људском организму 
следећи метали: 
 
Калијум(К)_________________________________________________________________ 
 
Натријум(Na)_______________________________________________________________ 
 
Калцијум(Ca)_______________________________________________________________ 
 
Гвожђе(Fe)_________________________________________________________________ 
 
3.Напишите формуле једињења калијума, магнезијума и гвожђа (Fe3+) са датим 
анјонима: 
 
a) Cl-______________________________________________________________________ 
 
б) SO4

2-____________________________________________________________________ 
 
в) PO4

3-____________________________________________________________________ 
 
4.Недостатак калцијума у костима манифестује се болешћу названом___________, a  
 
недостатак гвожђа у људском организму манифестује се болешћу названом__________. 
 
5.Који метал улази у састав хлорофила, биљног пигмента који учествује у процесу  
фотосинтезе: 
 
 а) Мg б) Ca в) Na   г) Fe 
 
6.У састав ког биолошки важног једињења улази гвожђе: 
 
a) хлорофила  б) хемоглобина  в) инсулина г) витамин B1 
 
7.Код биљака манган утиче на синтезу__________________________________, а код  
 
животиња и људи на синтезу_______________________________________________. 
Напиши на празним цртама на синтезу којих биомолекула утиче манган. 
 
8.Витамин који садржи у својој структури кобалт је: 
 
а) витамин А б) витамин C в) витамин B12 г) витамин B6 
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9.Бакар спада у биолошки важне елементе за људски организам. Претежно се у  
 
људском организму налази у_________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________. 
 
10.Повежите метале са намирницама у којима се налазе. 
 
  Метал  Намирнице 
  Na(натријум)  млеко 

  Ca(калцијум)  кухињска со 

  Fe(гвожђе)  коприва  

  K(калијум)  рибе 

  Zn(цинк) банана, диња 
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3.3.2. Тест провере усвојеног знања 
 

Име и презиме______________________________________________Оцена___________ 
 
1.Поређати по заступљености у људском организму следеће метале почев од најмање 
заступљеног: Na(натријум), Fe(гвожђе), Ca(калцијум), Mn(манган). 
 
___________________________________________________________________________ 
 
2.У ком се облику(атоми, јони или једињења) претежно налазе у људском организму 
следећи метали: 
 
Калијум(К)_________________________________________________________________ 
 
Натријум(Na)_______________________________________________________________ 
 
Калцијум(Ca)_______________________________________________________________ 
 
Гвожђе(Fe)_________________________________________________________________ 
 
3.Напишите формуле једињења натријума, калцијума и гвожђа (Fe3+) са датим 
анјонима: 
 
a) Cl-______________________________________________________________________ 
 
б) CO3

2-____________________________________________________________________ 
 
в) PO4

3-____________________________________________________________________ 
 
4.Око 99% калцијума у људском организму налази се у_____________________ у  
 
облику_____________________________. 
 
5.Заокружити симболе метала који улазе у састав ензима (биолошких катализатора): 
 
 а) Мg б) Cu в) Zn  г) Pb 
 
6.Гвожђе улази у састав хемоглобина. Која је основна функција хемоглобина? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
7.Биомолекул који садржи у својој структури магнезијум је: 
 
a) хлорофил  б) хемоглобин  в) инсулин г) витамин B1 
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8.Повежите метале са болешћу коју изазива њихов недостатак. 
 
  Метал  Болест 
  Fe(гвожђе)  рахитис 

  Ca(калцијум)  анемија 

  Na(натријум)  хипонатријемија 

  K(kaлијум)  хипернатријемија 

 хипокалијемија 
 
9.Наведи један биолошки процес живих организама у коме бакар има важну улогу? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
10.Повежите метале са намирницама у којима се налазе. 
 
  Метал  Намирнице 
  Na(натријум)  млеко 

  Ca(калцијум)  кухињска со 

  Fe(гвожђе)  коприва  

  Cu(бакар)  рибе 

  Zn(цинк) зелено поврће 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Дискусија резултата 
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4.1. Приказ резултата - основна школа 
 

Педагошки експеримент је реализован  у основним школама Нишког региона и то у: 
 Основној школи ,, Вожд Карађорђе '' – градска школа 
 Основној школи ,, Војислав Илић Млађи-Хум '' – сеоска школа 

Након одрађених тестова за основну школу добијени су следећи резултати приказани у 
табелама 1 и 2: 
 

Табела 1. Резултати теста провере постојећих знања (Т1) и теста 
провере усвојених знања (Т2) - основна школа ,,Вожд Карађорђе'' 

Ученици 
Број поена (максимално 100) 

Т1 Т2 

У-1 85 80 

У-2 80 90 

У-3 75 100 

У-4 75  

У-5 65 95 

У-6 65 90 

У-7 65 95 

У-8 65 100 

У-9 65 95 

У-10 65 95 

У-11 60 100 

У-12 55 80 

У-13 55  

У-14 55 100 

У-15 50 70 

У-16 50 85 

У-17 45 95 

У-18 40 100 

У-19 40 80 

У-20 35 70 

У-21 30 85 

У-22 5 90 

У-23 0 85 

У-24  90 

 



 

 

  
52 

 

  

Графички приказ остварених резултата на тестовима знања: 

 
Слика 1. Графички приказ резултата теста провере постојећих знања (Т1) у основној 
школи ,,Вожд Карађорђе'' (n=23) 
 

 
Слика 2. Графички приказ резултата теста провере усвојених знања (Т2) у основној 
школи ,,Вожд Карађорђе'' (n=22) 
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Табела 2. Резултати теста провере постојећих знања (Т1) и теста провере 
усвојених знања (Т2) - основна школа ,,Војислав Илић Млађи-Хум'' 

Ученици 
Број поена (максимално 100) 

Т1 Т2 

У-1 85 85 

У-2 80  

У-3 75 95 

У-4 75  

У-5 70 85 

У-6 70 95 

У-7 70 90 

У-8 65  

У-9 65  

У-10 60 65 

У-11 60 85 

У-12 60 95 

У-13 60 85 

У-14 60  

У-15 55 85 

У-16 55  

У-17 55 95 

У-18 55  

У-19 55 65 

У-20 55 85 

У-21 55  

У-22 50 80 

У-23 50  

У-24 40  

У-25 30 75 

У-26  65 

У-27  80 
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Графички приказ остварених резултата на тестовима знања: 

 
Слика 3. Графички приказ резултата теста провере постојећих знања (Т1) у основној 
школи ,,Војислав Илић Млађи-Хум'' (n=25) 
 
 

 
Слика 4. Графички приказ резултата теста провере усвојених знања (Т2) у основној 
школи ,,Војислав Илић Млађи-Хум'' (n=17) 
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4.1.1. Дискусија резултата тестова у основној школи 
 

Према резултатима приказани у табелама 1 и 2  на сликама 5 и 6 приказани су 
резултати остварени на тестовима знања: 
 

 
Слика 5. Графички приказ резултата тестова  знања (Т1 и Т2) у основној школи ,,Вожд 
Карађорђе''  

 

 
Слика 6. Графички приказ резултата тестова знања (Т1 и Т2) у основној школи 
,,Војислав Илић Млађи-Хум'' 
  
На основу графичког приказа и из добијених резултата може се видети да су ученици 
показали задовољавајуће резултате и да је тест провере усвојених знања боље урађен. 
Према томе, следи да је овај предлог за допуну наставног садржаја добро прихваћен, да 
је изазвао заинтересованост код ученика и да је пожељно извршити корекције сличног 
типа у наставним програмима за основну школу. 
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Такође, ако се упореде резултати ученика из градске школе са резултатима ученика из 
сеоске школе, може се видети да не постоји битна разлика у резултатима. Ученици 
обеју школа су урадили подједнако добро, без обзира што су услови у сеоским 
школама нешто лошији у односу на услове које имају ученици градских школа. 
Највеће побољшање је уочено код најслабијих ученика што је вероватно резултат 
очигледне примене предлога и демонстрационих огледа. 
На сликама 7 и 8 приказани су процентуални резултати успешности савладавања 
градива у основним школама: 
 

 
 
Слика 7. Проценат успешности савладавања градива у основној школи ,,Вожд 
Карађорђе'' (n=23) 
 

 
 
Слика 8. Проценат успешности савладавања градива у основној школи ,,Војислав Илић 
Млађи-Хум'' (n=25) 

30.43 

8.69 

60.86 

100 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

<50 50 >50

% 

Број поена 

Тест провере постојећих знања Тест провере усвојеног знања 

8 8 

84 100 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

<50 50 >50

% 

Број поена 

Тест провере постојећих знања Тест провере усвојеног знања 



 

 

  
57 

 

  

4.2. Приказ резултата - средња школа 
 
Педагошки експеримент је реализован у средњој школи у Нишу и то у: 
 Гимназији ,, Стеван Сремац ''  

Након одрађених тестова за средњу школу добијени су следећи резултати приказани у 
табелама 3 и 4: 
 

Табела 3. Резултати теста провере постојећих знања (Т1) и теста 
провере усвојених знања (Т2) - гимназија ,,Стеван Сремац''- II4 

Ученици 
Број поена (максимално 100) 

Т1 Т2 

У-1 70 65 
У-2 65 90 
У-3 55 95 
У-4 55 95 
У-5 55 85 
У-6 50 85 
У-7 50 95 
У-8 50 95 
У-9 50 95 
У-10 50 90 
У-11 50 85 
У-12 50 95 
У-13 50 95 
У-14 50 95 
У-15 50 95 
У-16 45 95 
У-17 45 95 
У-18 45 95 
У-19 45 95 
У-20 45  
У-21 45  
У-22 45  
У-23 40 95 
У-24 40 50 
У-25 35 80 
У-26 35 95 
У-27 25 90 
У-28 25 90 
У-29 20 90 
У-30  90 
У-31  95 
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Графички приказ остварених резултата на тестовима знања: 

 
Слика 9. Графички приказ резултата теста провере постојећих знања (Т1) у средњој 
школи, гимназија ,,Стеван Сремац''- II4 (n=29) 
 

 

 
Слика 10. Графички приказ резултата теста провере усвојених знања (Т2) у средњој 
школи, гимназија ,,Стеван Сремац''- II4 (n=28) 
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Табела 4. Резултати теста провере постојећих знања (Т1) и теста 
провере усвојених знања (Т2) - гимназија ,,Стеван Сремац''- II5 

Ученици 
Број поена (максимално 100) 

Т1 Т2 

У-1 70 85 

У-2 65 80 

У-3 65 75 

У-4 65 80 

У-5 65 90 

У-6 65 70 

У-7 65  

У-8 60  

У-9 60 65 

У-10 60 80 

У-11 60 70 

У-12 60 60 

У-13 60  

У-14 55 75 

У-15 55 85 

У-16 50  

У-17 50 90 

У-18 50 90 

У-19 50 90 

У-20 45 90 

У-21  90 

У-22  85 

У-23  80 

У-24  60 
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Графички приказ остварених резултата на тестовима знања: 

 
Слика 11. Графички приказ резултата теста провере постојећих знања (Т1) у средњој 
школи, гимназија ,,Стеван Сремац''- II5 (n=20) 
 

 
Слика 12. Графички приказ резултата теста провере усвојених знања (Т2) у средњој 
школи, гимназија ,,Стеван Сремац''- II5 (n=20) 
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4.2.1. Дискусија резултата тестова у средњој школи 
 
Према резултатима приказани у табелама 3 и 4  на сликама 13 и 14 приказани су 
резултати остварени на тестовима знања: 
 

 
Слика 13. Графички приказ резултата тестова  знања (Т1 и Т2) у средњој школи, 
гимназија ,,Стеван Сремац''- II4 
 
 

 
Слика 14. Графички приказ резултата тестова  знања (Т1 и Т2) у средњој школи, 
гимназија ,,Стеван Сремац''- II5 
 
Што се средње школе тиче, на основу графичког приказа и добијених резултата може 
се видети да су ученици показали задовољавајуће резултате и да је и овде тест провере 
усвојених знања боље урађен. 
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Према томе, следи да је овај предлог за допуну наставног садржаја добро прихваћен, да 
је изазвао заинтересованост код ученика и да је пожељно извршити корекције сличног 
типа у наставним програмима за средњу школу. 
Ако се упореде резултати из оба одељења види се да нема битне разлике у знању 
ученика. Највеће побољшање је уочено код најслабијих ученика што је вероватно 
резултат очигледне примене предлога. 
На слици 15 приказани су процентуални резултати успешности савладавања градива у 
средњој школи: 
 
 
 

 
 
Слика 15. Проценат успешности савладавања градива у средњој школи гимназија 
,,Стеван Сремац''- II4 и II5 (n=49) 
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5. Закључак 
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Резултати педагошког експеримента у оквиру наставне теме метали у основној и 
средњој школи, доказали су да је ниво знања ученика након обраде допуна наставних 
садржаја са одговарајућим демонстрационим огледима значајно побољшан. Сматрамо 
да предложене допуне наставног садржаја најбоље обрадити у оквиру редовне наставе, 
након обраде хемијских особина метала. 

 
У основној школи ,,Вожд Карађорђе'' на тесту провере постојећих знања (Т1) 

било је 30,43% ученика који су остварили до 50 поена, 8,69% ученика са по 50 поена и 
60,86% ученика са више од 50 поена. Резултати теста провере усвојеног знања (Т2) 
су показали да су сви ученици имали више од 50 поена на тесту ( 5 ученика је 100% 
решило тест). 

 
У основној школи ,,Војислав Илић Млађи-Хум'' на тесту провере постојећих 

знања (Т1) било је 8% ученика који су остварили до 50 поена, 8% ученика са по 50 
поена и 84% ученика са више од 50 поена. Резултати теста провере усвојеног знања 
(Т2) су показали да су сви ученици имали више од 50 поена на тесту (4 ученика је 95% 
решило тест). 

 
У средњој школи, гимназији ,,Стеван Сремац'' на тесту провере постојећих 

знања (Т1) било је 30,61% ученика који су остварили до 50 поена, 28,57% са по 50 
поена  и 40,8% са више од 50 поена. Резултати теста провере усвојеног знања (Т2) су 
показали да 2,09% ученика са по 50 поена, а 97,91% ученика који су остварили изнад 
50 поена (16 ученика је 95% решило тест). 

 
Постављени циљ је остварен пошто су сви ученици напредовали и показали боље 

резултате након обраде предложених допуна везаних за биомедицински значај метала. 
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