
ХЕМИЈСКЕ 

РЕАКЦИЈЕ



Нa прошлим часовима бавили
смо се:

• растворима и растворљивошћу

• масеним процентним саставом 
раствора/смеша



Шта је хемија?

• Природна експериментална 
наука која проучава 
супстанце, њихова својства, 
промене и законе по којима 
се те промене одвијају



• Хемија као наука се развила 
због потребе људи да проуче 
супстанце које користе у 
свакодневном животу.

• Својства супстанци одређују 
њихову примену.



Својства 
супстанци

Физичка Хемијска



Физичка својства супстанци

• боја
• мирис
• укус
• агрегатно    

стање
• растворљивост     

• температура 
топљења

• температура 
кључања

• густина



Хемијска својства супстанци

• Можемо уочити тек када од 
посматране супстанце настану 
нове супстанце.



Реактивност – описује могућност 
да од једне супстанце постану 
неке друге супстанце,  на 
пример:

Корозивност

Запаљивост

Ретко се хемијска својства могу 
описати једном речју.



• Познавање својстава 
супстанци омогућава да се 
уоче њихове промене.



Физичке и хемијске промене    
супстанци



Која је врста промене приказана 
сликом ?

Физичка промена



Која је врста промене приказана 
сликом ?

Хемијска промена



Која је врста промене приказана 
сликом ?

Хемијска промена



Физичке промене

Промена облика (савијање, уситњавање, 
сецкање..)

Промена агрегатног стања (растварање,
топљење, очвршћавање, испаравање, 
кондензовање, сублимовање)



•Хемијске промене -
промене при којима се из 
једне или више супстанци 
граде нове супстанце.



Хемијска промена = Хемијска 
реакција



• Резултат хемијске 
реакције је настанак
нове/нових супстанци.

• Настале супстанце  
имају различит састав и 
својства у односу на 
супстанце које су 
учествовале у  
хемијској реакцији.



Шта може бити доказ да је 
дошло до хемијске реакције?



Промена боје 
реактаната

Издвајање 
талога



Издвајање гасаПојава светлости



Да ли су промена боје и појава 
светлости увек докази хемијске 

промене?
• Размотримо 

пример 
емитовања 
светлости 
сијалице.

• Како изгледа 
загрејан грејач на 
грејалицама?



ГДЕ СЕ СВЕ ОДВИЈАЈУ ХЕМИЈСКЕ 
РЕАКЦИЈЕ?



У природи, нпр. процес 
фотосинтезе



У нашем телу, нпр. процес варења
хране



У хемијским лабораторијама



КАКВЕ СУ ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ
ПРЕМА БРЗИНИ?



Брзе (тренутне)

ватромет



Споре
(неколико минута, сати, недеља или
година)

корозија гвожђа



ЗАДАТАК 1
Заокружи слово испред тачног одговора. Који од
следећих приказа одговара хемијској реакцији?

а) лед→ вода (течно агрегатно стање)

б) бакарна жица→ исечена бакарна жица

в) натријум + хлор→ натријум-хлорид

г) јод→ паре јода



Како представљамо 
хемијске промене?



Једначинама хемијских реакција

Супстанце које се хемијски мењају = 

РЕАКТАНТИ

Новонастале супстанце = ПРОИЗВОДИ 
РЕАКЦИЈЕ

РЕАКТАНТИ
ПРОИЗВОДИ  

РЕАКЦИЈЕ



ПРИМЕР
Сагоревање магнезијумове траке

магнезијум

метал,

сиве боје 

магнезијум-оксид

једињење, 

беле боје

кисеоник

неметал,

безбојан



ПРИМЕР
Сагоревање магнезијумове траке

магнезијум

РЕАКТАНТ

магнезијум-оксид

ПРОИЗВОД 

РЕАКЦИЈЕ

кисеоник

РЕАКТАНТ
→+



КОЈЕ СУ НАЈВАЖНИЈЕ ВРСТЕ 
ХЕМИЈСКИХ РЕАКЦИЈА?



СИНТЕЗА је хемијска реакција у 
којој од две или више чистих 
супстанци настаје нова супстанца. 

(на пример, фотосинтеза)





АНАЛИЗА - хемијска реакција у 
којој разлагањем сложене чисте 
супстанце настаје  две или више 
чистих супстанци. 

На пример разлагање хране 
приликом процеса варења.





ЗАДАТАК 2

А. Која врста хемијске рекције је
представљена на сликама?

Б. Опишите физичка својства  реактаната и 
производа реакције.

гвожђе

РЕАКТАНТ

сумпор

РЕАКТАНТ
→+ гвожђе(II)-сулфид

ПРОИЗВОД 
РЕАКЦИЈЕ



ЗАДАТАК 3
А. Која врста хемијске рекције је представљена на

сликама?

Б. Опишите физичка својства  реактаната и производа 
реакције.

жива

ПРОИЗВОД 
РЕАКЦИЈЕ

кисеоник

ПРОИЗВОД 
РЕАКЦИЈЕ

→ +жива(II)-оксид

РЕАКТАНТ



РЕАКЦИЈА АНАЛИЗЕ

• ЕЛЕКТРОЛИЗА = разлагање сложене чисте 
супстанце дејством једносмерне електричне 
струје на једноставније чисте супстанце.

Електролиза воде 



РЕАКЦИЈА АНАЛИЗЕ

вода

РЕАКТАНТ

водоник и кисеоник

РЕАКЦИОНИ

ПРОИЗВОД



ЗАДАТАК 4

Заокружи слово испред тачних одговора. Који од
следећих приказа хемијских реакција представља
реакцију синтезе?

а) вода → водоник + кисеоник 

б) угљеник + кисеоник → угљеник(II)-оксид 

в) цинк-хлорид → цинк + хлор 

г) азот + водоник → амонијак

е) гвожђе(III)-хлорид→ гвожђе + хлор 



Експеримент - 1

• Када грануле цинка дођу у 
контакт са 
хлороводоничном 
киселином долази до 
хемијске реакције.

• Један од производа ове 
реакције је гас, водоник, а 
други цинк-хлорид. 



Експеримент - 1

• Када се ерленмајер 
затвори помоћу гуменог 
балона, водоник се 
сакупља у балону.

• Вага показује исту масу 
као и пре мешања 
супстанци. 



Експеримент - 1

Какав би био резултат 
експеримента да се 
ерленмајер није био 
затворен  помоћу гуменог 
балона ?



Закон одржања масе:

„Укупна маса реактаната 
једнака је укупној маси 

производа хемијске 
реакције.“



Антоан Лоран 
Лавоазје (1743-1794)

Михаил Васиљевич 
Ломоносов (1711-1765)



ЗАДАТАК 5

У реакцији између 24 g угљеника
и одговарајуће масе кисеоника
настало је 56 g угљеник(II)-оксида.
Применом Закона одржања масе
израчунај масу кисеоника.



Решење:

угљеник + кисеоник угљеник (II)-оксид

24 g     +      X (g) 56 g

X g =  56 g  - 24 g 

X   =  32 g



ЗАДАТАК 6

Магнезијум-оксид настаје 
реакцијом синтезе између 
магнезијума и кисеоника. 
Применом Закона одржања масе 
израчунај  масу насталог 
магнезијум-оксида ако је маса 
изреаговалог магнезијума 48 g, а 
кисеоника 32 g.



Решење:

магнезијум + кисеоник магнезијум-оксид

48 g     +      32 g                         X (g)

Xg =  48 g  + 32 g 

X   =  80 g



Домаћи прочитати 
лекцијe из уџбеника


