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 Надареност или даровитост је кроз историју различито схватана и дефинисана. 

Међу првим истраживачима надарености помиње се и Термон [1]. Он у надарену децу није 

сврставао само интелектуално надарене, већ и оне који показују успех у музици, 

графичким уметностима, драмским уметностима, писању, механичкој спретности и 

вођству. 

Једну од дефиниција дао је и Иван Корен [1]. Он је надареност тумачио као својеврстан 

склоп особина на основу којих је појединац у једној или више области људске делатности 

способан да трајно постиже натпросечне  резултате. 

 

 

1.1. Теорије о даровитости 
 

 

На основу вишегодишњег истраживања надарених особа и праћења литературе о 

надарености, Бетс и Најхартова [2] су предложили теоријски модел за класификацију 

надарености који је јединствен у свом холистичком поступку, тачније покушају да се 

надарене особе разврстају узимајући у обзир когнитивне, емоционалне, социјалне и 

физичке карактеристике. Овај модел разликује шест основних типова надарене деце: 

 

1. Успешно надарено дете 

 

Ово је добро прилагођено дете које постиже високе резултате на тестовима способности и 

постигнућа, испуњава очекивања родитеља и наставника и интегрисано је у социјалне 

групе. Његова мотивација и слика о себи почивају на признању других, оно постепено 

губи независност и креативност и временом може почети да подбацује. 

 

2. Пркосно надарено дете 

 

Ово је високо креативно дете, али због своје склоности да се супростави и изазива 

ауторитете, ретко добија било каква признања за свој таленат. У друштву вршњака оно 

може пленити својим хумором, али се дешава и то да његов сарказам одбија другу децу. 

Фруструирано изостанком афирмације и конфликтним односима са наставницима и 

родитељима, пркосно даровито дете обично манифестује негативан концепт о себи. 

 

3. Прикривено надарено дете 

 

Прикривена надарена деца најчешће су девојчице у периоду пубертета, које услед потребе 

да буду прихваћене у вршњачкој групи “потискују“ своје способности. Карактерише их 

несигурност у себе и своје вредности. 

 

4. Надарени отпадник 

 

Ово је тип надареног детета које одликује огорченост и бес који могу бити окренути споља 

– ка систему који не одговара на њихове потребе, али и ка сопственој личности. Надарени

отпадници често имају интересовања која нису у оквиру редовног школског програма и за 

које не добијају довољну подршку. 
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5. Надарено дете с хендикепом 

 

То је дете које, поред изузетне способности, има и неки физички или емоционални 

хендикеп или тешкоће у учењу. Овакво дете често је фрустрирано неспособношћу да 

испуни сопствена очекивања, а његова обесхрабреност и беспомоћност могу се 

манифестовати кроз нестрпљивост или тврдоглавост када је суочено са критиком, као и 

омаловажавањем задатака. 

 

6. Самостално надарено дете 

 

Ово дете, попут успешног, остварује висока школска постигнућа, али за разлику од њега 

успева да искористи систем за своје потребе, уместо да се стално прилагођава систему.  

Оно је независно, а ипак прихваћено и стога има уистину позитиван селф – концепт.        
 

Од многих других теорија о даровитости, поменућемо још:  

 

1. Гарднерову, 

2. Рензулијеву, 

3. Гањеову, 

4. Фелдманову и 

5. Таненбаумову. 

 

Према Гарднеровој теорији [3], поред општих интелектуалних способности постоје и 

специфичне врсте интелигенције код надарених особа: 

 

a) вербално/лингвистичка интелигенција, 

b) логичко/математичка интелигенција, 

c) визуелно/просторна интелигенција,   

d) телесно/кинестетичка интелигенција, 

e) музичко/ритмичка интелигенција, 

f) интерперсонална интелигенција, 

g) натуралистичка интелигенција. 

 

Високо натпросечну способност Рензули [3] дефинише двојако: као општу способност која 

се мери тестовима опште интелигенције (нпр.вербално и нумеричко резоновање) и као 

специфичне способности, које су дефинисане на нивоу испољавања у реалном животном 

контексту и везане за одређени домен (нпр:математику, језик, балет). 

Под  надареношћу Рензули подразумева и надарено понашање. Оно одражава интеракцију 

три групе карактеристика: натпросечне интелектуалне способности, високог нивоа 

посвећености задатку и високог нивоа креативности. 

 

Гање у центар  свог интересовања ставља надарено постигнуће [3]. За Гањеа надареност 

представља изразиту натпросечну компентентност у једној или више области способности. 

Он прави јасну разлику између надарености и талента. Док надареност означава

поседовање и коришћење неувежбаних и спонтано изражених природних способности, 

таленат означава супериорно владање сиситемски развијеним способностима и знањем у 
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бар једном пољу људске активности, у степену који сврстава дететово постигнуђе међу 15 

% најбољих резултата његових вршњака активних на том пољу.  

Он истиче да је надареност природна способност која има генетску основу и може се 

опазити у сваком задатку с којим се дете суочава током свог школовања. Дарови, 

природни потенцијали, прогресивно се трансформишу у таленте који представљају добро 

трениране и системски развијене вештине које карактеришу одређено поље људске 

активности или постигнућа.  

 

 

1.2. Интелектуално даровите особе 
 

 

Ову групу надарених одликује повишена осетљивост и психосоцијална 

прилагођеност. 

Ове особе усмерене су првенствено на потрагу за знањем и истином. Тврди се да 

когнитивна комплексност која чини интелектуалну надареност “доприноси емоционалној 

дубини и комплексности“ и да “даровите особе, услед своје умешности у апстрактном 

резоновању, имају сложен унутрашњи живот, испољавају  рану заокупњеност етичким 

питањима и повишену свесност о свету око себе“ [2]. 

Постоје два дијаметрално супротна становишта, о психосоцијалној прилагођености 

интелектуално надарених особа: оно које интелектуалну надареност повезује са 

неприлагођеношћу и оно које је повезује са психичким благостањем.  

Међутим, емпиријским истраживањем се показало да између интелектуално надарених и 

просечних особа, бар на дечијем и адолесцентском узрасту, нема упадљивих разлика у 

нивоу психосоцијалне прилагођености.  

Како тумачити овај налаз? 

С једне стране, он може значити да долази до неке врсте уравнотежавања између 

“позитивних“ и “негативних“ особина, односно да интелектуално даровите особе користе 

своје јаке стране како би надокнадиле оно што са становишта психосоцијалног 

прилагођавања представља њихове недостатке, због чега у крајњем исходу нису ни мање, 

ни више прилагођене од просечних особа. 

С друге стране, могло би се рећи да, супротно становишту о неприлагођености, 

расположиви налази показују да интелектуална даровитост сасвим сигурно није скопчана 

са већом  психичком  нестабилношћу. 

Иако не пружају директну потврду становишту о бољој прилагођености, ови налази 

остављају простора за претпоставку да интелектуална надареност претставља потенцијал 

за виши ниво психосоцијалне прилагођености. 

Према неким резултатима истраживања, у породицама надарених ученика који постижу 

високе резултате у школи, преовлађује добра породична клима и васпитна пракса и у кући 

и у школи. 
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Поред различитог нивоа развијености интелектуалних способности, за дефинисање и 

разумевање надарености значајни су и различити стилови мишљења: конвергентно  

размишљање  карактерише строг и прецизан начин мишљења, док дивергентни начин 

размишљања  карактерише тежња ка продукцији нових оргиналних идеја. Особе са 

дивергентним начином размишљања  су склоне трагању за новим начином решавања 

проблема и задатака, карактерише их креативност и иновативност и углавном постижу 

бољи успех у школи. Међутим, треба напоменути да су за укупан успех ученика од значаја 

и карактеристике личности и мотивација за рад и учење. Међу особинама личности које су 

од значаја, издвајају се: слика о себи, интуиција, харизма, снага ега, жеља за успехом, итд. 

 

 

1.2.1. Идентификација интелектуално даровитих 
 

 

Често се појам интелигенције поистовећује са IQ–ом, па није необично што се 

идентификација интелектуално надарених особа у великом броју случајева своди на 

тумачење резултата неког теста интелигенције. Овакав поступак може бити прихватљив 

уколико се идентификација врши у истраживачке сврхе, мада ни тада не треба поћи од 

претпоставке да сви тестови способности, без обзира на предмет конкретног истраживања, 

могу једнако ваљано да послуже селекцији надарених испитаника. Међутим, онда када 

селекција интелектуално надарених подразумева далекосежне последице у погледу 

њиховог даљег образовања, процес идентификације морао би да буде добро промишљен 

слојевит подухват којим се обезбеђују максимално валидне и поуздане процене 

интелектуалних способности свих кандидата. 

 

 Идентификација се одвија у неколико фаза: 

 

a) дефинисање циљева програма и његових циљних група, 

b) процедура номинације – скрининга, 

c) стварна/формална процена ученика, 

d) индивидуална диференцијација, 

e) валидација процеса идентификације. 
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Уколико желимо да разноврсност података допринесе смањењу пристрасности у процени, 

а не стварању збрке, сви инструменти процене морају бити психометријски проверени и 

утемељени. У ту сврху се користе стандардизовани тестови интелектуалних способности и 

постигнућа. Тестови који се најчешће употребљавају за идентификацију надарених 

ученика су: 

 

 тестови интелигенције, 

 тестови посебних способности, 

 тестови креативности, 

 тестови личности, 

 тестови знања. 

 

Надарену децу некада није лако препознати, па се препоручује  да се обрати пажња на три 

групе деце:  

 децу са високим резултатима у активностима којима се баве, ону која све раде на 

високом нивоу, 

 децу са проблемом у понашању код којих се тек процесом идентификације 

надарених открију њихове високе способности, 

 неприметну – надарену децу, који су тиха, стидљива и повучена и коју је најтеже 

уочити. 

 

Обично се родитељима који су уочили надареност код детета, као и наставницима, 

препоручује: 

 

 поштовати идеје и мишљење детета, 

 омогућити му истраживање околине, 

 омогућити му самосталност у учењу и истраживању, 

 охрабрити и подстицати његову самоиницијативу, 

 охрабрити дете у конструкцији и анализирању предмета, 

 дозволити слободно изражавање индивидуалности детета, 

 помоћи у задовољавању потреба за припадањем, самопоуздањем и сигурношћу. 
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Емоционални развој надарене деце обично не заостаје за интелектуалним, што значи да 

надарена деца емотивно реагују слично осталој деци свог узраста.  

Ако је потребно определити се за само један тест способности, онда то свакако треба да 

буде неки композитни тест интелигнције  који се испитанику задаје индивидуално, на 

пример тест  попут Биновог или Векслеровог [2]. Треба имати у виду да композитни 

тестови који дају једну јединствену меру интелектуалних способности, не пружају увид у 

профил способности испитаника, те да се иза тог глобалног резултата могу крити 

различите констелације специфичних слабости и снага. 

Свакако је потребно урадити и један добар тест вербалних способности, будући да је 

вербални IQ повезан не само са успехом у друштвеним наукама и језицима, већ се показује 

и као најбољи појединачни предиктор постигнућа у природним наукама. 

 

Невербални  тестови интелигенције су, генерално, слабији предиктори академског  успеха, 

али понекад  дају независан допринос и могу бити од користи у идентификацији 

математички надарених особа. За идентификацију оваквих талената боље је примењивати 

тестове квантитативног резоновања или тестове математичког постигнућа. 

Тестови фигуралног (невербални) и  тестови специјалних способности претстављају начин 

да се открију специфични интелектуални таленти, који обично не долазе до пуног изражаја 

у школском контексту, али који такође заслужују да буду препознати и унапређени. 

Треба рећи да невербални тестови интелигенције  могу да претстављају само додатно, али 

нипошто не и основно средство у идентификацији интелектуално надарених особа. 

Док неки практичари одбијају тестирање деце претшколског узраста, други истичу да се 

одлагањем формалне процене одлаже и одговарајућа интервенција, те да је боље што 

раније дијагностиковати интелектуални развој и потребе детета ( како би се на њих што 

пре одговорило), а затим ретестом проверавати да ли су потребне модификације у 

предвиђеном програму рада са дететом. 

И поред могућности примене теста способности са децом предшколског узраста, родитељи 

играју кључну улогу у раној идентификацији интелектуалне даровитости. Истраживања 

потврђују да родитељи прилично добро запажају знаке интелектуалне надарености  код 

своје деце, нарочито када за ослонац имају чек-листе релевантних понашања. 

Наставничке процене, у недостатку додатних извора података, представљају најмање 

ефикасан метод за идентификацију даровитих ученика. Као образложење обично се наводи 

податак да наставници не праве довољно оштру разлику између способности и мотивације 

или самопоуздања, те да често процењују као бољи интелектуални потенцијал деце која су 

вербално флуентна, послушна и сарадљива на часу и која имају високо школско 

постигнуће. 

Данас, извесне вршњачке процене способности постају све чешће коришћен метод у 

идентификацији надарених ученика. Ова техника има ту погодност што подразумева већи 

број процењивача, при чему је утврђено да ученици показују високу интерсубјективну 

сагласност у процени интелектуалних способности. Квалитет вршњачких процена почива 

на ширем узорку понашања него што је то “активност на часу“, чиме се отвара могућност 

идентификације талента који, било због природе способности, било због карактеристика 

ученика, остаје непримећен у редовној настави. 

Према досадашњим емпиријским налазима, укључивање могућности самопроцене ученика 

не смањује објективност скорова добијених вршњачком проценом, при чему самопроцена 

способности показује умерену позитивну корелацију са проценама осталих ученика.
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Као један од начина за идентификацију интелектуално надарених ученика, користе се и 

школске оцене. Употреба школских оцена као показатеља интелектуалне надарености 

оптерећена је, међутим, начелним проблемом валидности. Наиме, високе оцене у школи не 

подразумевају ни изузетно постигнуће, ни изузетну способност, као што можемо рећи и да 

одсуство високих оцена, не подразумева увек одсуство интелектуалне надарености. 

Треба створити услове, посебно кад је у питању процена даровитости деце, да се процена 

интелектуалне способности не врши једнократно, већ током времена, како би се прикупио 

разноврсан узорак способности, документовала динамика и варијације у постигнућу, и 

тако тачније приказао дететов интелектуални профил. 

И поред подељености јавног мњења по питању школовања интелектуално надарене деце, 

стручњаци из ове области готово да су једногласни у закључку да је  интелектуално 

даровитим ученицима потребан неки вид убрзавања и интензивирања наставе, да све друго 

значи пренебрегавање њихових интелектуалних потреба. 

Зато је задатак школе да поставља висока очекивања и интелектуалне изазове својим 

ученицима.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Али, често, оно што школа нуди није у сагласности са оним што надареним ученицима 

треба: чак и кад остварују висока постигнућа и имају позитиван селф-концепт, надарени 

ученици не показују нарочито задовољство својим школским активностима, а значајан 

проценат њих саопштава да школу похађа без много ентузијазма или крајње нерадо. 

Имајући у виду ове обесхрабрујуће податке о односу надарених ученика према школи, 

сасвим је разумљиво да се истраживачи све више  баве питањем зашто  школе не пружају 

више у образовању надарених ученика. 

У многим  образовним  системима, па и у нашем, и даље преовлађује традиционални вид 

рада са ученицима, у коме они имају улогу пасивних прималаца знања и врло мало 

простора за самостално истраживање и самоизражавање, па је промена наставног процеса 

у раду с даровитом децом, добра препорука за њихову већу заинтересованост и мотивацију 

на часу. 

По правилу, наставник увек очекује да се надарени ученици понашају  самоуверено и 

зрело, да буду високо мотивисани за школске активности и да, сходно томе, у школи 

остварују висока постигнућа. Надареног ученика који не испуњава његова очекивања, 

наставник често кажњава слабом оценом како би казнио оно што процењује као 

непримерено понашање или недостатак марљивости и труда. Најчешће је кључни проблем
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 у томе што наставник не препознаје да се иза непримереног понашања и неуспеха ученика 

крије недостатак изазова и на тај начин покреће “спиралу разочарања“ и убрзава пад 

њиховог постигнућа. 

Ово упућује на закључак да, када су у питању надарена деца, формално образовање уместо 

да доприноси стицању знања и развоју академских и других вештина, сувише често има 

непожељне образовне исходе: успева да одучи од учење, сузбије креативност  и угаси 

интригичку мотивацију, укратко, покреће или поспешује подбацивање надарених ученика.  

Уколико школа не обезбеђује оптимални изазов у погледу садржаја и начина учења, те 

оптимални баланс између академског и креативног постигнућа, даровити ученик заправо 

може само да бира начин на који ће подбацивати, јер му школа не пружа прилику да 

актуализује све своје интелектуалне потенцијале. 
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2. Рад с надареним ученицима
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2.1. Задаци и огледи 
 

2.1. 1. Први час 
 

План рада за први час 

 

Предмет: Хемија 

 

Разред: I1 

 

Наставна јединица: Решавање задатака из тестова са републичких такмичења  

 

Тип часа: Додатна настава  

 

Облик рада: Фронтални, рад у групи, индивидуални рад 

 

Наставне методе: Дијалошкa  

 

Наставна средства: Флoмастери у боји, табла 

 

Дидактички принцип: Принцип научне заснованости, принцип повезаности теорије са 

праксом, принцип од познатог ка непознатом, принцип примерености наставе узрасту 

ученика  

 

                                                          Задаци: 

 

 

Материјални: Обнављање постојећих и усвајање нових теоријских знања  

 

Функционални: Развијање способности посматрања, повезивања и закључивања 

 

Васпитни: Оспособљавање ученика за самостални рад у даљем току школовања 

                                       

 

Временска артикулација часа: 

 

 

Уводни део часа: око 2 минута 

 

Главни део часа: око 40 минута 

 

Завршни део часа: неколико минута 
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Поделио сам ученицима папире са задацима које сам планирао  да данас заједно 

провежбамо. Питао сам ученике да ли имају питања у вези са задацима и да ли можемо да 

кренемо са решавањем задатака. Задаци које сам одабрао били су у тестовима с такмичења 

из 2011. и 2013. године. 

 

Задатак 1. 

Заокружите слово испред слике која најбоље представља распоред електрона у 

атому једног елемента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професор: “Да ли неко хоће да изађе на таблу да уради задатак. Шта можемо закључити 

на основу слике?“ 

Изводим једног ученика да уради задатак уз моју помоћ. 
 

Ученик: “На слици видимо да има укупно 24 електрона, па можемо закључити да је у 

питању елемент са 24  протона, зато што број протона у атому мора бити једнак броју 

електрона.“  

 

Професор: “Који је то елемент?“ 

 

Ученици: “Хром.“ 

 

Професор: “Тачно. Хајде да напишемо електронску конфигурацију хрома!“ 

 

Ученик: “Електронска конфигурација је следећа.“ 

24Cr : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 

Професор: “Дакле, тачан одговор према овој конфигурацији би требао да буде одговор 

под  в)?“  
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Ученик: “Да.“  

 

Професор: “Ти си на први поглед потпуно правилно попунио електронску конфигурацију, 

али ово ипак није тачан одговор зато што код неких елемената постоје одступања код 

попуњавања електронских нивоа у атому. Осим за хром, ово такође важи и за бакар, 

сребро, злато, манган  и још неке елементе. 

Тачна електронска конфигурација у атому  хрома је (пишем на таблу црвеним 

фломастером): “ 

 

 24Cr : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 

 

Шаљем ученика на место и постављам питање свима:  

Професор: “Који је тачан одговор на основу ове конфигурације?“ 

 

Ученици: “Тачно је под г).“  

 

Професор: “Тачно.“  

 

Након  решеног задатка ученицима делим фотокопију објашњења Комисије: 

“По ауфбау принципу, електрони у атому прво попуњавају нивое и поднивое ниже 

енергије. Тако би електронска конфигурација елемента са 24 електрона (хрома 24Cr), 

поштујући Хундово правило, била 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, односно [Аr] 4s2 

3d4.Међутим, у овом случају најстабилнија електронска конфигурација атома је она 

са делимично попуњена два поднивоа: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, односно [Аr] 4s1 3d5, 

тако да је тачно решење овог задатка одговор под г) .“ 

 

Задатак 2. 

У човековом телу се налази око 30 mg једног природног радиоактивног 

изотопа, који подлеже β-распаду, дајући 40Са. Приликом β-распада неутрон се 

распада на протон, електрон и електронски антинеутрино (честица без 

наелектрисања, са врло малом масом). Који су атомски и масени број тог 

радиоактивног изотопа. 

 

 

Професор: “Ко ће да ми каже шта је радиоактивност, а шта су то изотопи?“ 

 

Ученик: “Радиоактивност се може дефинисати као својство које поседују језгра атома 

неких елемената да спонтано емитују зрачење, при чему настаје нова атомска врста. 

Изотопи су атомска језгра елемената са истим редним бројем, али различитим масеним 

бројем, па можемо рећи да су изотопи атоми који имају исти број протона, али различити 

број неутрона у језгру.“ 

 

Професор: “Тачно. Вероватно знате да имамо природну и вештачку радиоактивност. Хоће 

ли ми неко рећи разлику између ове две врсте радиоактивности.“ 

 

Ученик: “Природна радиоактивност  потиче од распада радиоактивних елемената који се 

налазе у природи, затим од Сунца, итд. 
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Вештачка радиоактивност настаје у процесу фисије коју је изазвао човек, на пример у 

атомској бомби и нуклеарним електранама.“ 

 

Професор: “Тако је! Да ли знате још неки распад осим β – распада?“ 

 

Ученици: “Не знамо.“ 

 

Професор: “Постоје још и α и γ – распад. 

Хајде сад да неко напише општи израз за β – распад на табли, уз моју помоћ!“ 

Излази један од ученика при чему му помажем да правилно запише изразе, јер се први пут 

сусрећу са оваквим хемијским писањем реакција. 

 

no →  p+ + e- +  �̅�e 

 

где је: no  – неутрон ; p+ - протон ; e- - електрон ; �̅�e – неутрино 

Професор: “Добро. Морамо да знамо да при овом распаду протон остаје у језгру, а 

електрон и антинеутрон га напуштају. Хајде сада на основу горе наведеног општег израза, 

покушај сам да напишеш распад за наш елемент.“ 

 

Ученик:  

Х𝑍
А → 𝐶𝑎𝑧

40 + p+ + e- + �̅�e 

 

“Како видимо из једначине , услед β – распада неће дођи до промене масеног броја A 

елемента јер је маса протона приближно једнака маси неутрона, али ће доћи до промене 

редног броја елемента због повећања броја протона у језгру након распада. Пошто је редни 

број калцијума Z =20, редни број X ће бити Z = 20 – 1 = 19, док је А = 40 као код 

калцијума.“ 

 

 

Након  решеног задатка ученицима представљам решење Комисије: 

“Атом 𝑿𝒁
𝑨  који је подлегао β – распаду је на основу једначине те нуклеарне реакције: 

no → p+ + e- + �̅�e  (протон остаје у језгру, док га електрон и антинеутрино напуштају) 

имао један протон мање од 𝑪𝒂𝟐𝟎
𝟒𝟎 , а један неутрон више. Значи масени број се није 

мењао (неутрон замењен протоном), а атомски број повећао за један после овог 

распада. Следи да је Х𝟏𝟗 
𝟒𝟎  , тј. А = 40 и Z = 19.“ 
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Задатак  3. 

Када се у затвореном систему загреје 0.50 мола H2(g) и 0.18 мола I2(g) на 500 ℃, 

равнотежна смеша садржи 0.01 мола I2(g). Одредите константу равнотеже 

реакције. 

 

Изводим ученика да уради задатак на табли. 

 

Ученик пише на таблу : 

n поч. H2(g) = 0.5 mol  

n поч. I2(g) = 0.18 mol   Kc = ? 

n рав. I2(g) = 0.01 mol   

t = 500 ℃ 
 

Ученик: “Прво морамо написати хемијску једначину реакције:“ 

H2(g) + I2(g) ⥩ 2 HI(g) 

 

Професор: “Које  податке у овом случају добијамо писањем хемијске једначине.“ 

 

Ученик: “Добијамо увид у процес настајања хемијског једињења.“ 
 

Професор: “Добро! Да ли можемо из ових података одмах израчунати Кc ?“ 

 

Ученик: “Нe. Јер да бисмо израчунали Кc потребне су нам равнотежне концентрације и H2 

и НI.“ 

 

Професор: “Тако је. Који је наш следећи корак?“ 

 

Ученик: “Како можемо видети из саме хемијске реакције од једног мола водоника и 

једног мола јода настају два мола јодоводоника.“ 

Видимо да је у стању равнотеже број молова јода 0.01 моl, па можемо израчунати колико 

је водоника и  јода изреаговало до успостављања равнотеже у систему: 

 nизр.I2(g) = nпоч. - nрав. = 0.18 mol  I2(g) – 0.01 mol  I2(g) = 0.17 mol  I2(g)  

На основу  реакције видимо да водоник и кисеоник реагују у односу 1:1, одакле следи да је 

изреаговало  0.17 mol H2(g),  па ће онда бити: 

nрав. H2(g) = nпоч. H2(g) - nизр. I2(g) = 0.5 mol H2(g) - 0.17 mol  I2(g) = 0.33 mol H2(g) 

 

Настала количина јодводоника, биће: 

 

    1 mol H2                  2 mol HI 

0.17 mol H2 x mol 

x = 0.34 mol HI 
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Пошто је у затвореном систему запремина константна, следи да је Kc: 

K c = 
 𝑛(𝐻𝐼)

2

𝑛( 𝐻2 ) ∙  𝑛( 𝐼2 ) 
  = 

0.342

0.33 ∙ 0.01
 = 35     

 

Професор: “Вредност Кc се утврђује експериментално и она указује на положај 

равнотеже.“ 

 

Ученицима представљам начин на који је исти овај задатак решила Комисија: 

Реакција : 

H2(g) + I2(g) ⥩ 2НI(g),  чија је константа Кc =  
[𝑯𝑰]𝟐

[𝑯𝟐] ∙ [𝑰𝟐]
 , oдвија се при константној 

запремини, па је то могуће писати:  

Kc =  
 𝒏(𝑯𝑰)

𝟐

𝒏( 𝑯𝟐 ) ∙  𝒏( 𝑰𝟐 ) 
 где су n вредности броја молова у равнотежи. Дато је да је  

равнотежно n(I2) = 0.01 mol I2, a почетно 0.18 mol.  

To значи да је изреаговало 0.18 – 0.01 = 0.17 mol јода, а према стехиометрији реакције и 

исто толико молова H2, и настало два пута више молова НI тј. (HI) = 0.34 mol. Од 

почетних 0.50 mol водоника, у равнотежи је остало 0.50 – 0.17 = 0.33 mol, тј. (H2) = 

0.33 mol. Заменом у изразу за константу равнотеже добија се да је: 

Kc =  
(𝟎.𝟑𝟒)

𝟐

(𝟎.𝟑𝟑)∙(𝟎.𝟎𝟏)
 = 35 
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2.1.2.  Други и трећи час 
 

План рада за други и трећи час 

 

Предмет: Хемија 

 

Разред: I1 

 

Наставна јединица: Извођење огледа и решавање задатка из теста са републичког 

такмичења  

 

Тип часа: Додатна настава  

  

Облик рада: Рад у групи, фронтални  

 

Наставне методе: Дијалошкa  

 

Наставна средства: Флoмастери у боји, тестови, уџбеник, табла, лабораторијско посуђе 

 

Дидактички принцип: Принцип повезаности теорије са праксом, принцип од познатог ка 

непознатом, принцип научне заснованости, принцип примерености наставе узрасту 

ученика 

 

 

                                                          Задаци: 

 

 

Материјални: Обнављање постојећих и усвајање нових теоријских и практичних знања  

 

Функционални: Развијање способности размишљања, посматрања, повезивања и 

закључивања 

 

Васпитни: Оспособљавање ученика за самостални рад у даљем току школовања, тачност, 

тимски рад                                 

 

 

Временска артикулација часа: 

 

 

Уводни део часа: око 5 минута 

 

Главни део часа: око 80 минута 

 

Завршни део часа: око 5 минута 
 



 
 
 

 
18 

 

  

Ученицима сам поделио папире са питањима и огледима за овај двочас. 

 

Задатак 4.  

 За сваки исказ заокружите ДА ако је тачан, или НЕ ако није тачан. 

 

a) Реакције са великом енергијом активације имају малу вредност константе брзине 

реакције. 

ДА – НЕ 

b) Повишење температуре не утиче на брзину хемијске  реакције. 

ДА – НЕ 

c) Реакције са великом енергијом активације захтевају повишење температуре ради 

отпочињања реакције. 

ДА – НЕ 

 

 

Професор: “Ово су питања у вези с брзином хемијске реакције, па хајде да мало обновимо 

знање из хемијске кинетике.“ 

Ученик (уз помоћ професора): “Реакције са великом енергијом активације имају малу 

брзину реакције. Ово је тачно, значи одговор је “ДА“.   

Повишење температуре не утиче на брзину реакције. Тачан одговор је “НЕ“, јер с 

повећањем температуре расте и кинетичка енергија молекула, па је и брзина хемијске 

реакције већа. 

Реакције са великом енергијом активације захтевају довођење енергије, односно  

повишење температуре да би реакција отпочела. Тачан одговор је “ДА“.“ 

Професор: “Добро, а сад погледајте упуство за оглед у вези с брзином хемијске реакције и 

обуците лабораторијске мантиле да урадимо оглед.“ 

Ученике сам поделио у две групе: прва група је радила први оглед, а друга група други 

оглед. Кад су завршили, протумачили смо заједно добијене резултате. 

 

1. ОГЛЕД 

 

Утицај концентрације на брзину хемијске реакције 

 

Реагенси:  Раствор А = 0.3 g KIO3 растворити у мало воде 

                  Раствор Б = 0.17 g  Na2SO3 растворити у мало воде 

                  20 cm3  H2SO4 ( 0.1 mol/dm3 ) 

                  1 %  раствор скроба 

 

Прибор: Шест чаша од 50 cm3 обележених бројевима од 1 – 6, три чаше од 100 cm3, три 

пипете од 10 cm3, пропипета, мензура од 50 cm3, два нормална суда од 100 cm3, штоперица, 

два сахатна стакла, две пластичне кашичице 

 

Зажтитна опрема: Радни мантил, наочаре за лабораторијски рад, рукавице 
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Поступак : 

На аналитичкој ваги измерити 0.3 g KIO3 и пренети у нормални суд од 100 cm3, а затим 

додати мало дестиловане воде, промућкати и допунити дестилованом водом до црте 

(раствор  А).

Измерити 0.17 g Na2SO3, пренети у нормални суд од 100 cm3 и растворити у мало 

дестиловане воде, промућкати, након тога додати 20 cm3 раствора  H2SO4, и неколико капи 

раствора скроба и допунити до црте дестилованом водом (раствор Б). Чаше обележити 

бројевима од 1-6.               

У чашу 1 сипати 20 cm3  раствора А.  

У чашу 2 сипати 15 cm3  раствора А.  

У чашу 3 сипати 10 cm3 раствора А. 

У чашу 4 додати 20 cm3 растворa Б. 

У чашу 5 додати 20 cm3  растворa Б  и 25 cm3 дестиловане воде. 

У чашу 6 додати 20 cm3 растворa Б  и 30 cm3 дестиловане воде. 

 

Помешати у чаши растворе из чаша 1 и 4, укључити штоперицу и мерити време до појаве 

плаве боје раствора, а резултат унети у табелу. На исти начин помешати растворе из чаша 

2 и 5 и забележити време потребно за појаву боје. На крају, у трећу чашу сипати садржај 

чаша 3 и 6 и у табелу записати време реакције. 

 

Табела 1.  

Чаша 1 4 2 5 3 6 

Раствор А 

(KIO3) 

 

20 cm3 / 15 cm3 / 10 cm3 / 

Раствор Б 

(Na2SO3) 
/ 20 cm3 / 20 cm3 / 20 cm3 

Дестилована 

вода 
/ / / 25 cm3 / 30 cm3 

Време 

(секунде) 
   

 

Професор: “Замолио бих да ми вођа групе напише на таблу хемијске реакције до којих 

долази мешањем раствора А и Б!“ 

 

Ученик (уз помоћ професора):  

  
  +5   -2           +4   -2                                +6   -2                                      +1   +5  -2               +1  -1       +1   +6   -2            +1   +6   -2               0            +1       -2 

2IO3 + 6SO3 ↔ 2I- + 6SO4                   2KIO3 + 10HI + H2SO4 → K2SO4 + 6I2 + 6H2O 

 
0 

I2 +  скроб → плаво обојени комплекс 

 

“Ово је реакција оксидо – редукције у којој јодат оксидује сулфит до сулфата, а сам се при 

томе редукује до јодида. Вишак јодата реагује са сулфатима у присуству јодида тако да 

долази до реакције диспропорционирања у којој се јодат редукује, а јодид оксидује до    
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елементарног јода. Настали елементарни јод реагује са скробом градећи плаво обојени  

комплекс.“ 

 

Професор: “Одлично. Које је време протекло до појаве плаве боје када сте помешали 

растворе из чаша 1 и 4, а које кад сте помешали растворе из чаша 2 и 5?“ 

 

Ученик: “Протекло је 9 секунди до појаве плаве боје кад смо помешали 

најконцентрованије растворе, а 19 секунди кад смо помешали разблаженије растворе А и 

Б.“ 

 

Професор: “А кад сте помешали најразблаженије растворе А и Б, односно садржај чаша 3 

и 6?“ 

 

Ученик: “Време које је било потребно у овом случају је 35 секунди. На основу овога 

можемо закључити да се реакција најбрже одвија када су раствори најконцентрованији, а 

најспорије кад су раствори најразблаженији.“ 

 

Професор: “Тако је. Да погледамо резултате другог огледа.“ 
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2.ОГЛЕД 

 

Утицај температуре на брзину хемијске реакције 

 

Реагенси:  Раствор А = 0.3 g KIO3 растворити у мало воде 

                   Раствор Б = 0.17 g  Na2SO3 растворити у мало воде 

                   20 cm3  H2SO4 ( 0.1 mol/dm3 ) 

                   1 %  раствор скроба 

 

Прибор: Чаша од 100 cm3, ледено купатило, водено купатило, шест машица, два 

термометра, шест чаша од 50 cm3 обележених бројевима од 1-6, три пипете од 10 cm3, 

пропипета, мензура од 50 cm3, два нормална суда од  100 cm3, штоперица, два сахатна 

стакла, две пластичне кашичице 

 

Зажтитна опрема: Радни мантил, наочаре за лабораторијски рад, рукавице  

 

Поступак: 

На аналитичкој ваги измерити 0.3 g KIO3 и пренети у нормални суд од 100 cm3, а затим 

додати мало дестиловане воде, промућкати раствор и допунити дестилованом водом до 

црте (раствор А). Измерити 0.17 g Na2SO3, пренети у нормални суд од 100  cm3 и 

растворити у мало дестиловане  воде, промућкати, након тога додати 20 cm3 раствора  

H2SO4 и неколико капи раствора скроба и допунити до црте дестилованом водом (раствор 

Б).                   

У чаше 1, 2 и 3 сипати по 15 cm3 раствора А. У чаше 4, 5 и 6 сипати 20 cm3  раствора Б и 25 

cm3 дестиловане воде. Чаше 1 и 4 ставити у ледено купатило на 10 минута, а затим 

измешати њихов садржај у чаши од 100 cm3  и мерити време потребно за појаву плаве боје 

раствора. Помешати садржај чаша 2 и 5 које су на собној температури и мерити време 

реакције. Чаше 3 и 6  загревати на температури од 50℃, а затим помешати у чаши њихов 

садржај и мерити време до појаве плаве боје. 

Након завршетка огледа добијене резултате унети у табелу. 

 

Табела 2. 

 

Чаша 1 4 2 5 3 6 

Температура 4℃ 24℃ 50℃ 

Раствор А 

(KIO3) 

 

15 cm3 / 15 cm3 / 15 cm3 / 

Раствор Б 

(Na2SO3) 
/ 20 cm3 / 20 cm3 / 20 cm3 

Дестилована 

вода 
/ 25 cm3 / 25 cm3 / 25 cm3 

Време 

(секунде) 
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Професор: “Какве сте резултате добили?“ 

 

Ученик: “У првом случају, при температури од 4℃ , време које је било потребно за 

хемијску реакцију је  39 секунди. У другом случају, при собној температури од 24℃ , било 

је потребно време од 18 секунди, а у трећем случају,  при температури од 50℃ , било је 

потребно време од 11.8 секунди да се појави плава боја. Дакле, иако су помешани раствори 

били истих концентрација у сва три случаја, најбрже се одвијала хемијска реакција при 

највећој температури.“ 
 

Професор: “Тако је. Која једначина повезује брзину хемијске реакције и температуру?“ 

 

Ученик: “Аренијусова једначина.“  

 

Професор: “Хајде напиши је на табли.“ 

 

Ученик: “Према Аренијус-овој једначини која повезује константу брзине реакције k, 

апсолутну температуру Т и активациону енергију реакције Еа, имамо:“ 

 

k = A ∙ 𝑒𝑥𝑝−𝐸𝑎/𝑅𝑇 

 

где је: k- константа брзине реакције 

          А- константа која зависи од природе реактаната, тзв. фактор успешности судара 

молекула 

          Еа - енергија активације 

          R - гасна константа 

          Т - апсолутна температура 

 

Професор: “Одлично. Ево једног питања за обе групе. Шта све утиче на брзину хемијске 

реакције?“ 

 

Ученици: “Концентрација реактанта и производа реакције, температура, природа 

реактанта, присуство катализатора или инхибитора.“ 

 

Професор: “Добро. Шта су то катализатори?“ 

 

Ученик: “Катализатори су супстанце које убрзавају хемијску реакцију тако што смањују 

њену енергију активације, а сами се при томе не мењају.“ 
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2.1.3. Четврти и пети час 

 

План рада за четврти и пети час 

 

Предмет: Хемија 

 

Разред:  I1 

 

Наставна јединица: Извођење огледа и решавање задатка из теста са републичког 

такмичења  

 

Тип часа: Додатна настава  

 

Облик рада: Фронтални, индивидуални рад, рад у групи 

 

Наставне методе: Лабораторијско-експериментална, дијалошкa  

 

Наставна средства: Табла, лабораторијско посуђе, фломастер у боји, креда 

 

Дидактички принцип: Принцип примерености наставе узрасту ученика, принцип научне 

заснованости, принцип од познатог ка непознатог, принцип повезаности теорије са 

праксом 

 

 

Задаци: 

 

 

Материјални: Обнављање постојећих и усвајање нових теоријских знања потребних за 

час 

 

Функционални: Развијање способности повезивања, посматрања и закључивања 

 

Васпитни: Оспособљавање ученика за самостални рад у даљем току школовања                                        

 

 

Временска артикулација часа: 

 

Уводни део часа: око 5 минута 

 

Главни део часа: око 80 минута 

 

Завршни део часа: око 5 минута 
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Ученицима сам поделио папир са задатком и поступком за извођење огледа. 

 Задатак 5.  

Одредите ΔrH  растварања NaF. 

Na
+

(g) + F 
-

 (g)                  NaF(s)  

 

1. Na
+

(g) + F 
–

(g)            NaF(s)                                           ∆ H1 = - 918 kJmol -1 

2. Na
+

(g) + aq           Na
+

(aq)             ∆ H2 = - 390 kJmol -1 

3. F
-

(g) + aq          F
- 

(aq)                                                                   Δ H3 = - 457 kJmol -1 

 

Изводим ученика да уради задатак. 

 

Ученик: “У овом задатку треба применити Хесов закон, који каже да је укупна промена 

енталпије хемијске реакције  иста, без обзира у колико ступњева се реакција изводи.“ 

 

Професор: “Шта је то енталпија?“ 

 

Ученик: “Количина топлоте супстанце везана у облику хемијске енергије, назива се 

енталпија или топлотни садржај. 

За реакцију чија је енталпија већа од нуле тј. ΔrH > 0, кажемо да је ендотермна и да је за 

њено извођење потребно довести одређену количину топлоте тј. енергије. Код реакција где 

је ΔrH < 0,  долази до ослобађања енергије и то је егзотермна реакција.“    

 

Професор: “Знаш ли неки пример?“ 

 

Ученик: “На пример, добијање угљен-диоксида је егзотермна реакција. 

 

C (s) + O2 (g)                      CO (g)                      ∆rH1 = - 110.9 kJmol-1 

CO (g) +  
1

2
 O2 (g)            CO2 (g)                               ∆rH2 = - 282.6 kJmol-1 

 

 Или збирно:  

 

C(s) + O2(g)                         CO2(g)                         ∆rH3 =  ∆rH1 +  ∆rH2  = - 393.5 kJmol-1 

 

Дакле, укупна промена енталпије је једнака збиру енталпије прве и друге реакције.“ 

 

Професор: “Добро, да сад урадимо наш задатак!“ 

 

 

Ученик: 

∆rH = ∆Hпродуката - ∆Hреактаната 

∆rH = (∆H2 + ∆H3) - ∆H1 

∆rH =  ( ( - 390 kJmol -1 ) +  ( - 457 kJmol -1) ) -  (- 918 kJmol -1)  

∆rH= 71 kJmol -1 

 

Ученик: “Ово је ендотермна реакција.“ 
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Професор: “Врло добро. Може ли ми неко рећи какав тип везе изграђује NaF(s) , и од чега 

зависи његова енталпија растварања?“ 

 

Ученик: “Натријум и флуор у NaF граде јонску везу. Енталпија растварања зависи од 

природе супстанце, природе растварача и концентрације растварача.“ 

 

Професор: “Која два процеса обухвата процес растварања?“ 

 

Ученик: “Процес растварања супстанце обухвата узајамно деловање молекула растварача 

и супстанце која се раствара и раскидање постојећих веза у молекулима супстанце.“ 

 

Професор: “Раскидање веза захтева одређену енергију која ће зависити од врсте и јачине 

хемијске везе. Како се зове процес растварања одређене супстанце у води, а како у било 

ком другом растварачу?“ 

 

Ученик: “Растварање супстанце у води одвија се као процес хидратације, док процес 

растварања супстанце у било ком другом растварачу називамо процесом солватације.“ 

 

Професор: “У реду. Нацртај на табли процес хидратације!“ 

Ученик уз моју помоћ црта слику: 

 
 

Слика 1. Растварање јонског кристала 

 

Професор: “Ако је енергија ослобођена у процесу хидратације већа од енергије потребне 

за раскидање веза односно од енергије дисоцијације, процес је егзотерман и обрнуто.“ 
 

Професор: “Хајде сад да изведемо наш оглед!“ 
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3. ОГЛЕД 

 

Одређивање топлоте растварања једноставном апаратуром 

 

Реагенс: NaOH(s) 

 

Прибор: Чаша од полистирена, термометар, пластична кашичица 

 

Зажтитна опрема: Радни мантил, наочаре за лабораторијски рад, рукавице 

 

За одређивање топлоте растварања може се уместо калориметара  користити чаша од 

полистирена (стиропора). 

 

Поступак : 

Измерити масу празне чаше, и у њу сипати 200 cm3 дестиловане воде и измерити 

температуру воде у чаши. Затим додати неколико гранула NaOH и сваких 30 секунди 

мерити температуру воде у чаши. Сво време раствор мешати термометром. Добијене 

податке – резултате уписати у табелу и нацртати график 𝛳 = f (t) и са истога очита ∆𝛳.  
 

Табела 3. Зависности температуре мерног система од времена 

t/s                 

𝛳/0C                 

 

Температура ће се повећавати до максимума а затим снижавати. Када током мерења 

температура почне да опада, треба престати са очитавањем. Да би израчунали масу 

раствореног NaOH, треба измерити чашу са раствором. 

Из добијених података цртамо дијаграм 𝛳 = f (t), слика 2. 

 

 
Слика 2. Зависност промене температуре с временом 

𝛳 (тета) представља ознаку за разлику температуре у ℃ .  
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Продужавањем дела (екстраполисање) криве до пресека с ординатном осом (𝛳 – тета) 

добија се одсечак који представља разлику температуре од почетног времена (Δ 𝛳). 

Приказ података и израчунавање: 

- специфична топлота воде и раствора; d = 4.2 Jg-1K-1 

- моларна маса NaOH; M (NaOH) = 40 g/mol  

- маса супстанце ms 

Табела 4. Подаци за израчунавање топлоте растварања 

Маса 

чаше 

m1 (g) 

Маса чаше 

са водом 

m2 (g) 

Маса 

раствора 

m3 (g) 

Маса 

растворен 

- ог NaOH 

ms (g) 

Температура 

воде 

𝛳1(℃) 

Температура 

воде очитане 

с дијаграма 

𝛳2(℃) 
 

 

∆T(К) 

       

Ослобођена топлота при растварању: 

Q = - m·d∙∆T   

 

Моларна топлота растварања: 

∆solH(NaOH) =
𝑄

𝑛(𝑁𝑎𝑂𝐻)
  кJmol-1 

 

Израчунавање: 

Топлота ослобођена у току растварања: Q = - m·d∙∆T   

Број молова NaOH  у 0.2 dm3  раствора:  

 

𝑛(𝑁𝑎𝑂𝐻) = 
𝑚𝑠

𝑀
 =  

6.8 𝑔

40 𝑔/𝑚𝑜𝑙
  = 0.17 mol у 1 dm3 

𝑛(𝑁𝑎𝑂𝐻) у 0.2 𝑑𝑚3  = 0.17 mol ∙ 0.2 = 0.034 mol  

 

Професор: “Чему служе калориметри?“ 

Ученик: “Уређаји којима се одређује топлота хемијске реакције или физичких промена 

називају се калориметри.“ 

Професор: “Ми смо одрадили вежбу са једноставним калориметром. Хајде да унесемо 

добијене податке у табелу.“ 

 

t/s 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 

𝛳/0C 20 21 22 24 25 25 26 26 26 26 25.9 25.7 25.6 25.4 25.4 

 

Професор: “Добро. Хајде да неко нацрта дијаграм уз моју помоћ и очита колико износи 

∆𝛳.“  
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Ученик (уз помоћ професора):  

 
 

Ученик: “∆𝛳 износи 6 ℃, односно 279.15 К.“   

Професор: “Колика се топлота ослободила при растварању NaOH?“ 

 

Ученик: “Маса узетог NaOH за оглед је 6.8 g. На основу израза Q = - m·d∙∆T, следи да је:  

 

 Q = - ( 6.8 g  ∙ 4.2 Jg-1K-1 ∙ 279.15 К ) = - 7.97 кЈ. “ 

 

Професор: “Колико износи промена енталпије при растварању?“ 

 

Ученик: “На основу израза ∆solH(NaOH) =
𝑄

𝑛(𝑁𝑎𝑂𝐻)
  кJmol-1, следи да је: 

 

∆solH(NaOH) = 
− 7.97 кЈ 

0.034  𝑚𝑜𝑙
 = - 234.4 кJ/mol.“ 
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2.1.4. Шести час 
 

План рада за шести час 

 

Предмет: Хемија 

 

Разред:  I1 

 

Наставна јединицa: Извођење огледа из титриметријских метода анализе и решавање 

задатка из теста са републичког такмичења  

 

Тип часа: Додатна настава 

 

Облик рада: Фронтални  

 

Наставне методе: Дијалошка, метода индивидуалног лабораторијског рада 

 

Наставна средства: Лабораторијско посуђе, прибор и хемијске супстанце, табла, 

фломастер у боји и пано са сликама 

 

Дидактички принципи: Принцип од познатог ка непознатом, принцип систематичности и 

поступности, принцип примерености наставе узрасту ученика, принцип очигледности и 

принцип свесне активности, принцип повезаности теорије са праксом 

 

Демонстрациони  оглед: Одређивање запремине раствора хлороводоничне киселине 

познате концентрације 

 

 

Задаци: 

 

 

Материјални: Усвајање знања о волуметријским методама анализе 

 

Функционални: Развијање способности посматрања, закључивања и повезивања 

 

Васпитни: Оспособљавање ученика за самостално извођење огледа 

 

 

                                               Временска артикулација: 

 

 

Уводни део часа: око 5 минута 

 

Главни део часа: око 30 минута 

 

Завршни део часа: око 5 минута  
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Ученицима сам поделио папир са задатком и поступком за извођење огледа из волуметрије.  

 

Задатак 6.  

Концентрација сумпор-диоксида у вину се одређује јодометријском титрацијом на 

следећи начин: одмери се узорак од 50 cm
3 

вина из тек отворене боце и пребаци у 

Ерлен-Мајер од 250  cm
3
. Дода се 5 cm

3 
разблажене сумпорне киселине  (1:4) и 

неколико капи раствора скроба. Сумпор-диоксид се титрује раствором јода 

концентрације 0.01 mol/dm
3 

до појаве плаве боје која је постојана током 4 минута. За 

дати узорак било је потребно 20 cm
3 

раствора јода. Израчунајте садржај сумпор-диоксида 

у милиграмима на 1 dm
3 

вина. 

 

Професор: “Пре него кренемо са решавањем задатка, да се подсетимо неких основних 

теоријских знања. Хоће ли ми неко рећи шта је волуметрија, шта су индикатори и како 

уочавамо завршну тачку титрације?” 

 

Ученик: “Волуметрија представља квантитативну методу анализе која се заснива на 

мерењу запремине раствора тачно одређене концентрације која се утроши за реакцију са 

испитиваном супстанцом.  

Индикатори су супстанце које променом неке своје особине, на пример променом  боје, 

служе за лакше уочавање завршне тачке титрације (ЗТТ), али не утичу на положај 

равнотеже хемијских реакција.  

Завршна тачка титрације уочава се најчешће као промена боје индикатора или почетак 

грађења талога.“ 

 

Професор: “Тако је, хајде сада да урадимо задатак.“ 

Извео сам једног ученика да реши задатак. 

 

Професор: “Напиши хемијску реакцију и податке важне за решавање задатка.“ 

 

Ученик пише на таблу:               +4    -2         0              +1        -2            +1    +6    -2            +1   -1       

                                                         SO2 + I2 + 2H2O → H2SO4 + 2HI 

𝑐𝐼2
 = 0.01 mol/dm3 

𝑉𝐼2
= 20 cm3 = 0.02 dm3 

 

Професор: “У ком моларном односу реагују јод и сумпор-диоксид на основу хемијске 

реакције?“ 

 

Ученик: “Јод и SO2 реагују у моларном односу 1:1.“ 

 

Професор: “Тако је! Хајде сад да решимо овај задатак.“ 
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Ученик:  

 

1)  За јод: nI2
 = 𝑐𝐼2

∙ 𝑉𝐼2
                           2) 1 mol SO2                           1 mol I2   

                                                                      x mol  SO2                    0.0002 mol I2        

      nI2
= 0.01mol/dm3 ∙ 0.02 dm3                                       

         nI2
= 0.0002 mol                                                                               x = 0.0002 mol SO2 

                                                                                                

3) 1 mol SO2                     64 g 

    0.0002 mol SO2                   x g 

 

                           x = 0.0128 g = 12.8 mg SO2      

 

                              

4)   12.8 mg SO2                      50 cm3 

           x mg SO2                     1000 cm3                      

            

                 x = 256 mg SO2  

 

Ученик: “Тачно решење је 256 mg SO2.“ 

 

Професор:  “Шта је стандардни раствор?“ 

 

Ученик: “Стандардни раствор у волуметрији је раствор реагенса тачно познате 

концентрације.“ 

 

Професор:  “Како се одређује концентрација стандарног раствора?“ 

 

Ученик: “Концентрација стандарног раствора се одређује тачним одмеравањем потребне 

количине чисте супстанце и њеним растварањем и разблаживањем до тачно одређене 

запремине. Ако није могуђе да се стандардни раствор припреми на наведени начин, онда 

се припреми раствор приближно познате концентрације, а његова тачна концентрација се 

одређује поступком стандардизације са примарним стандардом.“ 

 

Професор: „Добро. Које услове треба да испуњава примарни стандард?“ 

 

Ученик: “Примарна стандардна супстанца мора да буде врло високе чистоће и тачно 

одређеног хемијског састава, треба да је стабилна, односно да се не мења под 

атмосферским утицајима, да није хигроскопна и да не испарава, да је јефтина и да се лако 

може набавити.“ 

 

Професор:  “Како се могу поделити волуметријске методе анализе?“ 

 

Ученик: “Волуметријске методе деле се на методе засноване на киселинско-базним 

реакцијама, методе засноване на реакцијама таложења, методе засноване на редокс-

реакцијама, и методе засноване на реакцијама грађења комплекса.“  
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Професор:  

При титровању јаке киселине јаком базом долази до неутрализације: 

 H+ + A- + B+ + OH- ⥩ H2O + B+ + A- 

односно протолитичка реакција се своди на процес 

 H3O
+ + OH- ⥩ 2H2O 

При титровању слабе киселине јаком базом: 

 HA + OH- ⥩ A- + H2O 

При титровању слабе базе јаком киселином: 

 B + H3O
+ ⥩ BH+ + H2O   

 

Професор: “Замолио бих вас да обучете своје лабораторијске мантиле, јер ћемо урадити  

оглед: “Одређивање запремине раствора хлороводоничне киселине познате 

концентрације.” 

 

4.ОГЛЕД 

 

Одређивање запремине раствора хлороводоничне киселине познате концентрације 

 

Реагенси: Стандардни раствор натријум карбоната, 1 моларни раствор хлороводоничне 

киселине, индикатор метил оранж 

 

Прибор: Две бирете, нормални суд од  100 cm3, два Ерлен-Мајера од 300 cm3 

 

Зажтитна опрема: Наочаре за лабораторијски рад, радни мантил, рукавице 

 

Поступак: 

Раствор хлороводоничне киселине, који се налази у нормалном суду од 100 cm3, допунити  

дестилованом водом до црте. Одмерити две пробе од по 40 cm3 овог раствора у Ерлен-

Мајеру од 300 cm3. Раствору додати 1-2 капи раствора индикатора метил оранжа и 

титровати примарним стандардним раствором натријум карбоната до промене боје из 

црвене у оранж. 

 

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 + H2O 

 

У тачки еквиваленције 2 molа HCl реагују са једним молом  Na2CO3. Израчунавањем 

запремине  HCl врши се на следећи начин: 

 

V(HCl) = 
2∙c(Na2CO3)∙V(Na2CO3)

c(HCl)
 

 

Добијену вредност за V(HCl) трeба помножити са 2.5 с обзиром да су одмераване две пробе 

од по 40 cm3. 

 

Професор: “Хајде сад да изведете ову вежбу.“ 
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Сваки од ученика је извео вежбу према овом упуству и сви су добили приближно исте 

резултате: 

Утрошена запремина Na2CO3 у првој проби је око 5.5 cm3, а у другој проби око 5.4 cm3. 

 

Прорачун: 

 

I Проба  

V(HCl) = ? 

c (HCl)= 1 mol/dm3 

c (Na2CO3)= 1 mol/dm3 

𝑉(𝑁𝑎2𝐶𝑂3) = 5.5 cm3 

II Проба 

V(HCl) = ? 

c (HCl)= 1 mol/dm3 

c (Na2CO3)= 1 mol/dm3 

𝑉(𝑁𝑎2𝐶𝑂3) = 5.4cm3 

 

V(HCl) = 
2∙c(Na2CO3)∙V(Na2CO3)

c(HCl)
 

 

1) V1 (HCl) = 
2∙1 mol/dm3 ∙5.5 cm3

1 mol/dm3  = 11cm3 2) V2 (HCl) = 
2∙1 mol/dm3 ∙ 5.4 cm3

1 mol/dm3  = 10.8 cm3 

 

3) �̅�(HCl) = 
V1(HCl)

+ V2(HCl)
 

2
 = 10.9 cm3 

4) Vук (HCl) = V̅ ∙2.5 = 10.9 cm3 ∙ 2.5 = 27.3 cm3  
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2.1.5. Седми и осми час 
 

План рада за седми и осми час 

 

Предмет: Хемија 

 

Разред:  I1 

 

Наставна јединица: Извођење огледа са фестивала “Наук није баук“ 

 

Тип часа: Додатна настава  

 

Облик рада: Рад у групи, индивидуални рад, фронтални 

 

Наставне методе: Метода лабораторијског рада, дијалошкa 

 

Наставна средства: Прибор и хемијске супстанце, лабораторијско посуђе 

 

Дидактички принцип: Принцип примерености наставе узрасту ученика, принцип од 

познатог ка непознатом, принцип научне заснованости, принцип повезаности теорије са 

праксом 

 

 

Задаци: 

 

 

Материјални: Обнављање постојећих и усвајање нових практичних знања 

Функционални: Развијање способности самосталног и групног лабораторијског рада 

Васпитни: Оспособљавање ученика за самостални рад у даљем току школовања  

 

                                       

Временска артикулација часа: 

 

 

Уводни део часа: око 5 минута 

 

Главни део часа: око 80 минута 

 

Завршни део часа: око 5 минута 
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Са ученицима сам провeжбао неколико огледа за демонстрацију под насловом “Занимљива 

хемија“ у гимназији “Бора Станковић“ : 

 

1. Слонова паста 

2. Дух из боце  

3. Црна мамба. 

 

Професор: “Молим вас обуците своје лабораторијске мантиле, пре него што кренемо са 

извођењем огледа. Може ли неко да ми каже шта је засићен раствор и како се добија?“ 

 

Ученик:  “Засићен раствор је раствор с максималном  концентрацијом неке супстанце  за 

дату температуру. Дакле, раствор који се налази изнад нерастворене супстанце после 

растварања је засићен раствор.“ 

 

Професор: “Тачно. А шта је онда незасићен раствор?“ 

 

Ученик: “Незасићен раствор  је раствор који има способност растварања нових количина 

супстанце, све док не постане засићен раствор те супстанце на одговарајућој 

температури.“  

 

Професор: “Добро. Онда бисмо могли да кренемо са извођењем огледа.“ 

 

Ученици су добили следеће  упуство за рад: 

 

“Слонова паста“ 

 

Реагенси: 

1. Водоник пероксид (H2O2), 30 %  

2. Калијум јодид (КI), чврст 

3. Детерџент за прање посуђа 

 

Прибор: 

1. Већа мензура 

2. Чаша 

 

Заштитна опрема:  

1. Наочаре за лабораторијски рад 

2. Рукавице 

3. Радни мантил 

 

Поступак: 

Препоручљиво је  пре огледа поставити неки већи плех или дубљи суд испод мензуре у 

којoj ће се одвијати реакција. Направити засићен раствор КI у чаши, растварањем 15g КI  у 

12 cm3 воде. У мензуру сипати 80 cm3 концентрованог  H2O2  и 40 cm3 детерџента  за прање 

посуђа, па промешати. У мензуру затим додати раствор КI и брзо одмаћи руку. “Слонова 

паста за зубе” ће почети да излази из мензуре. 



 
 
 

 
36 

 

  

Двојици ученика сам дао задатак да направе засићен раствор КI, према упуству. Другој 

двојици  ученика задао сам да у мензуру сипају 80 cm3  концентрованог H2O2  и детерџент 

за прање посуђа, према упутству. 

Када су то припремили, ја сам у мензуру  додао  засићен раствор  КI, а ученици су 

посматрали бурну реакцију до које је дошло. 

Ево како је она  изгледала: 

 

 
 

Слика 3. “Слонова паста“ 

 

Професор: “Каква је хемијска реакција у питању?“ 

 

Ученик: “Ово је бурна, егзотермна реакција.“ 

 

Професор: “Тако је. Овај експеримент је заснован на каталитичкој  разградњи  водоник-

пероксида. Може ли ми неко рећи шта се при томе добија? “ 

 

Ученик: “Водоник-пероксид се разлаже на воду и кисеоник, према једначини:“ 

 

2H2O2(l) → 2H2O(l) +  O2(g)    

 

Професор: “Тачно. Јодидни јони из КI су катализатори ове реакције. А због чега настаје 

пена у току извођења огледа?“ 

 

Ученик : “Због бурног издвајања гасовитог кисеоника детерџент почиње да пени.“ 

 

Професор: “Тако је. Хајде да сад пређемо на следећи оглед.“ 
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“Дух из боце“ 

Реагенси:  

1. Манган диоксид (МnO2) 

2. Водоник пероксид (H2O2)  

 

Прибор: мензура, чаша, пластична кашичица,  палидрвце, балон са округлим дном или 

Ерлен-Мајер, Аl – фолија 

 

Заштитна опрема:  

1. Наочаре за лабораторијски рад 

2. Рукавице 

3. Радни мантил 

 

Поступак: 

Сипати 15 cm3 водоник-пероксида  у балон, а затим додати, на врх кашичице, мало манган-

диоксида. Запазите шта се дешава! 

 

Сваки од ученика, уз моју надзор, успешно је извео оглед на свом радном месту. 

Ево слике изведеног огледа: 

 

 
 

Слика 4. “Дух из боце“ 

 

Професор: “Када се помешају манган-диоксид и водоник-пероксид долази до издвајања 

белог гасовитог млаза. Ко ће да напише једначину ове реакције?“ 

 

Ученик: “Исто као и у предходном огледу, долази до каталитичког разлагања водоник 

пероксида и бурног издвајања  гасовитог кисеоника, који овде изгледа као “дух из боце “, а 

једначина је: 2H2O2(l) → 2H2O(l) +  O2(g)  .“ 
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Професор: “Браво. Манган диоксид је катализатор ове  реакције. Може ли нам неко 

нацртати  на табли дијаграм промене енергије активације катализоване реакције у односу 

на некатализовану?“ 

Ученик је на табли нацртао следећу слику: 

 
Професор: “Можеш ли нам мало појаснити овај график?“ 

 

Ученик: “Као што са графика можемо видети, хемијска реакција која се одвија у 

присуству катализатора има мању енергију активације, па се одвија брже.“ 

 

Професор: “Врло добро. Нацртаћу вам сада дијаграм који показује зависност броја 

активираних молекула у катализованој и некатализованој реакцији.“  

На табли сам нацртао следећу слику: 

 

 

 

Професор: “Поред неорганских супстанци које можемо користити као катализаторе, у 

неким хемијским реакцијама могу да се користе и биолошки катализатори, а то су ензими, 

Слика 6. Утицај катализатора на број молекула који поседују енергију активације 

 

Слика 5.  Утицај катализатора на брзину хемијске реакције 
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хормони и витамини. Такође, катализатор неке хемијске реакције може бити и светлост. 

Најбољи пример за то је разлагање калијум перманганата,  због чега се он чува у тамним 

боцама.“ 

Хајде сад да изведемо оглед разлагања H2O2 без употребе катализатора, према упуству које 

имате пред собом: 

 

Реагенс: Водоник пероксид  

Прибор: Једна епрувета, чаша од 100 cm3  

Заштитна опрема: Рукавице, наочаре за лабораторијски рад, радни мантил 

Поступак: У епрувету сипати мало водоник пероксида, затворити епрувету палцем, 

окренути је и уронити у чашу с водом. 

Посматрати промене у епрувети! 

 

Када су сви извели оглед и посматрали своје епрувете петнаестак минута, питао сам их 

шта примећују. 

 

Ученик: “Примећујем да се у епрувети која је била напуњена до врха, врло споро јавља 

празнина на врху.“ 

 

Професор: “Одлично запажање. Шта се дешава у епрувети?“ 

 

Ученик:  “Разградњом водоник пероксида гради се кисеоник који полако истискује воду 

из епрувете.“ 

 

Професор: “Тако је.“ 

 

Професор: “Како ћемо потврдити да је настали гас кисеоник?“ 

 

Ученик:  “Ако убацимо тињајуће палидрвце у епрувету, оно ће се разгорети.“ 

 

Професор: “Тако је! Сад сви убаците палидрвце у епрувету!“ 

Ученици изводе и овај последњи корак огледа с успехом. 

 

Професор: “Можемо закључити да у овом случају, дакле без присуства катализатора, 

реакција разградње водоник пероксида тече врло споро, како смо и очекивали.“ 
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“Црна мамба“ 

 

Реагенси:  

1. натријум бикарбонат (NaHCO3) 

2. сахароза C12H22O11 (C12H22O11) 

3. етанол, 70%  (C2H5OH)  

 

Прибор: порцеланска шоља, суви песак, мензура, две пластичне кашичице, два сахатна 

стакла, палидрвце 

 

 

Слика 7. Потребни прибор за оглед  “ Црна мамба“ 

 

Заштитна опрема:  

1. Наочаре за лабораторијски рад 

2. Рукавице 

3. Радни мантил 

 

Поступак:  

У тараонику или млину за кафу самлети 32,5 g сахарозе. Темељно измешати 5 g NaHCO3 и 

млевени  шећер. Аван или порцеланску шољу напунити до половине сувим песком. У 

средини направити удубљење  и у њега улити 50 до 70 cm3 етанола. Сачекати да песак 

упије већи део етанола па у удубљење сипати смешу шећера и соде бикарбоне, при чему се 

формира мала гомила у облику купе. Песак натопљен етанолом упалити палидрвцем. 

Етанол гори око купе, и убрзо се шећер по рубу купе карамелизира, црни и повећава 

волумен. Након 5 до 10 минута из порцеланске шоље ће почети излазити извијена црна 

маса -  “црна мамба“ . Шоља са песком се угреје и зато не сме  да се ставља на  дрвени 

стол, већ на керамичку плочицу. 

 

Након што су измерили потребне супстанце, ученици су  шећер ставили у аван и добро 

измешали са содом бикарбоном. Песак су ставили у други аван и  извели оглед према 

упуству.
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Професор: “На шта вас подсећа мирис који осећате?“ 

 

Ученици: “На мирис карамеле.“ 

Након кратког времена, смеша се почела уздизати у облику црне змије. 

 

 
 

Слика 8. “Црна мамба“ 

 

Ученици су били одушевљени растом “змије“ у току огледа. 

 

Професор: “Од чега је изграђена наша “змија“ ?“  

 

Ученик: “Како се натријум хидроген карбонат распада на натријум карбонат и угљен-

диоксид и воду, према реакцији:  

2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O 

наша “мамба“ ће бити изграђена из угљеника који потиче из шећера, Na2CO3 и воде.“   

 

Професор: “Тачно. Шта мислите због чега долази до раста “мамбе“ ?“ 

 

Ученик: “У реакцији се ослобађа угљен диоксид који прави порозну структуру “змије“  

која расте све док тече реакција.“ 

 

Професор: “Тако је. Ово је егзотермна реакција. Како топлота настала сагоревањем 

етанола утиче на ову реакцију?“ 

 

Ученик: “Услед повећања температуре долази до тога да се већи део шећера редукује до 

угљеника, што повећава волумен смеше, а долази и до испаравања воде.“ 

 

Професор: “Може ли ми неко рећи каква је со NaHCO3, и како ово хемијско једињење 

зову у народу?“ 

 

Ученик: “Ово је кисела со, а у народу је ово једињење познато по називу сода-бикарбона.“ 

 

Професор: “Тачно! Хајде да напишемо још неку киселу со?“ 

 

Ученик:  “KHSO4, MgHPO3, NaHSO4, Na2HPO4, NaH2PO4.“ 

 

Професор: “А да напишемо и неку базну со?“ 
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Ученик: “CaOHCl, Fe(OH)2Cl.“

 

Ученици су показали велико интересовање и радозналост у току извођења огледа. Све  је 

протекло у најбољем реду и у пријатној радној атмосфери.  
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3. Закључци
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На основу рада са надареним ученицима дошао сам до следећих закључака. 

 

 Ученици су  веома заинтересовани и показују жељу за знањем и учењем 

 

 Постављају питања и ван обрађиваног градива, продубљујући знање и 

тражећи више чињеница од наставника 

 

 Док изводе огледе или решавају задатке, веома су самостални, брзо и 

логично резонују и памте 

 

 Ученике који су надарени треба што више усмеравати кроз проблемске 

задатке и огледе, као и посебне домаће задатке 

 

 Неки од ученика боље савладавају практични део додатне наставе од 

теоријског и обрнуто, а неки су подједанко успешни, и у теоријском делу додатне  

наставе и у практичном 

 

 При извођењу огледа међу самом надареном децом долази до издвајања вође 

групе који је добар организатор рада, који усмерава и објашњава 

 

 Надарена деца веома су активна на часу, равноправно учествују у процесу 

наставе, активно дискутују и разрађују дати проблем 

 

  Надарени ученици добро повезују градиво из хемије са градивом из других 

наставних предмета и врло добро примењују стечено знање 

 

  Надарену децу која су тиха и повучена, потребно је мотивисати и 

активирати 

 

 За рад са надареним ученицима потребна је добра припрема за час, како 

теоријска, тако и методичка и практична 

 

  Рад са надареном децом је велика обавеза, али и право задовољство и 

стимулација сваком наставнику у његовом наставном раду 
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