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 Општа предметна компетенција 

 

Учењем хемије ученик развија разумевање за повезаност структуре супстанце са 

њеним својствима и практичном применом. Тиме развија научну писменост као основу за: (а) 

праћење информација о доприносу хемије технолошким променама које се уграђују у 

индустрију, пољопривреду, медицину, фармацију и побољшавају квалитет свакодневног 

живота; (б) дискусију о питањима/темама у вези са заштитом животне средине, иницијативу 

и предузимљивост у заштити животне средине; (в) критичко преиспитивање информација у 

вези с различитим производима индустрије (материјалима, прехрамбеним производима, 

средствима за хигијену, лековима, горивом, ђубривима), њиховим утицајем на здравље и 

животну средину; (г) доношење одлука при избору и примени производа. На крају средњег 

образовања сваки ученик безбедно рукује супстанцама и комерцијалним производима на 

основу познавања својстава и промена супстанци које улазе у састав производа.  

Кроз наставу и учење хемије ученик упознаје научни метод којим се у хемији долази 

до података, на основу којих се формулишу теоријска објашњења и модели, и оспособљен је 

да кроз експериментални рад сазнаје о својствима и променама супстанци. Унапређена је 

способност сваког ученика да користи информације исказане хемијским језиком: хемијским 

терминима, хемијским симболима, формулама и хемијским једначинама.  

 

Основни ниво 

 

На крају средњег образовања ученик разуме шта је предмет истраживања хемије као 

науке, како се у хемији долази до сазнања, као и улогу и допринос хемије у различитим 

областима људске делатности и у укупном развоју друштва. Ученик рукује 

производима/супстанцама (неорганским и органским једињењима) у складу с ознакама 

опасности, упозорења и обавештења на амбалажи, придржава се правила о начину чувања 

супстанци (производа) и о одлагању отпада и предузима активности које доприносе заштити 

животне средине. Избор и примену производа (материјала, прехрамбених производа, 

средстава за хигијену и сл.) базира на познавању својстава супстанци. Припрема раствор 

одређеног процентног састава према потребама у свакодневном животу и/или 

професионалној делатности за коју се образује. Правилну исхрану и остале активности у вези 

са очувањем здравља заснива на познавању својстава и извора биолошки важних једињења и 

њихове улоге у живим системима. Ученик уме да правилно и безбедно изведе једноставне 

огледе и објасни добијене резултате или пронађе објашњење у различитим изворима, 

користећи се хемијским језиком (терминима, хемијским симболима, формулама и хемијским 

једначинама).  

 

Средњи ниво 

 

На крају средњег образовања ученик повезује примену супстанци у свакодневном 

животу, струци и индустријској производњи с физичким и хемијским својствима супстанци, а 
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својства супстанци са структуром и интеракцијама између честица. Повезује узроке 

хемијских реакција, топлотне ефекте који прате хемијске реакције, факторе који утичу на 

брзину хемијске реакције и хемијску равнотежу са примерима хемијских реакција у 

свакодневном животу, струци и индустријској производњи. Ученик разуме улогу 

експерименталног рада у хемији у формирању и проверавању научног знања, 

идентификовању и синтези једињења, и уме да у експерименталном раду прикупи 

квалитативне и квантитативне податке о својствима и променама супстанци. Користи 

одговарајућу хемијску терминологију, хемијске симболе, формуле и хемијске једначине. 

Прати дискусију и, на основу аргумената, заузима став о улози и примени хемије у 

свакодневном животу, о ефектима савремене технологије и технолошких процеса на друштво 

и животну средину.  

 

Напредни ниво 

 

На крају средњег образовања ученик може да предвиди физичка и хемијска својства 

супстанци на основу електронске конфигурације атома елемената, типа хемијске везе и 

утицаја међумолекулских интеракција. Ученик предвиђа својства дисперзног система и 

примењује различите начине квантитативног изражавања састава раствора. Планира, правилно и 

безбедно изводи хемијске реакције, израчунава масу, количину и број честица супстанци које 

учествују у реакцији, користи изразе за брзину реакције и константу равнотеже. Ученик има 

развијене вештине за лабораторијски рад, истраживање својстава и промена супстанци и 

решавање проблема. У објашњавању својстава и промена супстанци користи одговарајуће 

хемијске термине, хемијске симболе, формуле и хемијске једначине. Дискутује о улози хемије 

у свакодневном животу, о ефектима савремене технологије и технолошких процеса на 

друштво и животну средину. Предлаже активности у циљу очувања животне средине. 

 

 

Специфична предметна компетенција: ХЕМИЈСКА ПИСМЕНОСТ 

 

На крају средњег образовања ученик је формирао хемијску писменост као основу за 

праћење развоја хемије као науке и за разумевање повезаности хемије, хемијске технологије и 

развоја друштва. Хемијска писменост помаже доношењу одлука у вези с коришћењем 

различитих производа у свакодневном животу, као и активном односу према очувању здравља 

и животне средине.  

 

Основни ниво 

 

Ученик је формирао појмовни оквир као основу за разумевање окружења у коме живи, 

посебно својстава и промена супстанци и комерцијалних производа с којима је у контакту у 

свакодневном животу и струци. Правилном употребом супстанци брине о очувању здравља и 
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животне средине. Има развијене вештине за безбедно и одговорно руковање супстанцама 

(производима) и правилно складиштење отпада.  

 

Средњи ниво 

 

Ученик је формирао појмовни оквир за праћење информација у области хемије као 

науке, о доприносу хемије развоју технологије и друштва. Сагледава квалитативне 

карактеристике и квантитативне односе у хемијским реакцијама и повезује их са утицајима 

на животну средину, производњу и развој друштва. Појмовни оквир помаже праћењу јавних 

дискусија у вези с применом одређене технологије и утицају на здравље појединца и животну 

средину, као и за доношење одлука у вези с избором производа и начином њиховог 

коришћења.  

 

Напредни ниво 

 

На крају средњег образовања ученик примењује фундаменталне принципе у вези са 

структуром, својствима и променама супстанци у осмишљавању стратегије и решавању 

проблема, постављању хипотеза и планирању истраживања за проверу хипотеза, 

анализирању и интерпретацији прикупљених података и извођењу закључака на основу 

података и чињеница. Ученик вреднује поступке и алтернативне приступе решавању 

проблема, вреднује добијене резултате и доноси одлуке на основу разумевања хемијских 

појмова.  

 

 

Специфична предметна компетенција: НАУЧНИ МЕТОД У ХЕМИЈИ И ХЕМИЈСКИ 

ЈЕЗИК 

  

На крају средњег образовања ученик прикупља податке о својствима и променама 

супстанци посматрањем и мерењем; планира и описује поступак; правилно и безбедно рукује 

супстанцама, прибором, посуђем и инструментима; представља резултате табеларно и 

графички; уочава трендове и користи хемијски језик (хемијски термини, хемијски симболи, 

формуле и хемијске једначине) за формулисање објашњења, закључака и генерализација. 

 

Основни ниво 

 

Ученик прати поступак и уме да: испита својства и промене супстанци; изведе мерење 

физичких величина; правилно и безбедно рукује супстанцама, прибором, посуђем и 

инструментима; опише поступак и представи резултате према задатом обрасцу; објасни 

добијене резултате или пронађе објашњење у различитим изворима, користећи хемијску 

терминoлoгиjу, хемијске симболе, формуле и хемијске једначине.  
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Средњи ниво 

 

Ученик уме да: у експерименталном раду прикупи квалитативне и квантитативне 

податке о својствима и променама супстанци; користи одговарајућу апаратуру и инструменте; 

мери, рачуна и користи одговарајуће јединице; формулише објашњења и закључке користећи 

хемијски језик (термине, хемијске симболе, формуле и хемијске једначине). 

 

Напредни ниво 

 

Ученик планира и изводи експерименте (анализира проблем, претпоставља и 

дискутује могућа решења/резултате; идентификује променљиве, планира поступке за 

контролу независних променљивих, прикупља податке о зависним променљивим); анализира 

податке, критички преиспитује поступке и резултате, објашњава уочене правилности и 

изводи закључке; припрема писани или усмени извештај о експерименталном 

раду/истраживању; приказује резултате мерења водећи рачуна о тачности инструмента и 

значајним цифрама. Размењује информације повезане с хемијом на различите начине, 

усмено, у писаном виду, у виду табеларних и графичких приказа, помоћу хемијских симбола, 

формула и хемијских једначина. 

 

 

Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на основном нивоу у свакој 

области. 

 

1. Област ОПШТА ХЕМИЈА 

 

2.ХЕ.1.1.1. Описује структуру атома елемената користећи: Z, А, N(p
+
), N(e

-
), N(n°); повезује 

структуру атома метала и неметала с њиховим положајем у Периодном систему 

елемената и на основу тога описује физичка својства и реактивност елемената.  

2.ХЕ.1.1.2. Повезује физичка и хемијска својства супстанци из свакодневног живота и струке 

са структуром: честицама које граде супстанце (атоми елемената, молекули 

елемената, молекули једињења и јони), типом хемијске везе и међумолекулским 

интеракцијама.   

2.ХЕ.1.1.3. Препознаје примере суспензија, емулзија, колоида и правих раствора у 

свакодневном животу и струци и употребу базира на познавању њихових својстава.  

2.ХЕ.1.1.4. Описује утицај температуре на брзину растварања и растворљивост супстанци; 

изводи потребна израчунавања и припрема раствор одређеног процентног састава 

за потребе у свакодневном животу и струци; препознаје значење количинске 

концентрације.  

2.ХЕ.1.1.5. Разликује и описује киселине, базе и соли, утврђује кисело-базна својства 

раствора помоћу индикатора и на основу pH вредности и повезује с примерима из 

свакодневног живота и струке.  
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2.ХЕ.1.1.6. Саставља хемијске једначине једноставних реакција и, на основу њих, сагледава 

односе између масе, количине и броја честица реактаната и производа.  

2.ХЕ.1.1.7. Препознаје да су све хемијске реакције праћене променом енергије; разликује 

примере хемијских реакција током којих се енергија ослобађа (егзотермне реакције) 

или везује (ендотермне реакције) и препознаје примере примене хемијских реакција 

на основу топлотних ефеката који их прате.  

2.ХЕ.1.1.8. Наводи факторе који утичу на брзину хемијске реакције и хемијску равнотежу.  

2.ХЕ.1.1.9. Описује процесе оксидације и редукције; препознаје примере ових процеса у 

свакодневном животу и струци; разликује пожељне од непожељних процеса и 

наводи поступке којима се ти процеси спречавају (заштита метала од корозије).  

 

 

2. Област НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА  

 

2.ХЕ.1.2.1. Описује налажење метала и неметала у природи; наводи најважније легуре и 

описује њихова својства; испитује огледима и описује основна физичка својства 

метала и неметала; наводи примену метала, неметала и племенитих гасова у 

свакодневном животу и струци. 

2.ХЕ.1.2.2. Испитује огледима и описује реактивност алуминијума, гвожђа, бакра и цинка с 

кисеоником, водом и хлороводоничном киселином, као и реакције кисеоника с 

водоником, угљеником и сумпором.  

2.ХЕ.1.2.3. Препознаје неорганска једињења значајна у свакодневном животу и струци на 

основу назива и формуле и повезује својства и примену тих једињења. 

 

 

3. Област ОРГАНСКА ХЕМИЈА  

 

2.ХЕ.1.3.1. Препознаје угљоводонике, алкохоле, алдехиде, кетоне, карбоксилне киселине, 

естре и примарне амине на основу структурне формуле, функционалне групе, 

назива према IUPAC номенклатури и тривијалног назива који се користи у струци.  

2.ХЕ.1.3.2. Описује физичка својства (агрегатно стање, температура топљења и кључања, 

растворљивост у поларним и неполарним растварачима, густина) угљоводоника, 

алкохола, алдехида, кетона, карбоксилних киселина, естара и примарних амина и 

повезује их са структуром њихових молекула и међумолекулским интеракцијама.  

2.ХЕ.1.3.3. Наводи хемијске реакције угљоводоника (сагоревање и полимеризација), алкохола 

(оксидација до алдехида и карбоксилних киселина и сагоревање) и карбоксилних 

киселина (неутрализација, естерификација).  

2.ХЕ.1.3.4. Повезује физичка и хемијска својства органских једињења и њихових смеша с 

употребом и значајем у свакодневном животу, струци и хемијској индустрији 

(земни гас, нафта, пластичне масе, каучук, гума, боје, ацетилен, метанол, етанол, 

етилен-гликол, глицерол, формалдехид, ацетон, мравља киселина, сирћетна 



Општи стандарди постигнућа 

за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и 

васпитања у делу општеобразовних предмета 

 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, 2013 

 

киселина, бензоева киселина, лимунска киселина, млечна киселина, палмитинска 

киселина, стеаринска киселина, олеинска киселина). 

 

 

4. Област БИОХЕМИЈА  

 

2.ХЕ.1.4.1. Описује структуру и физичка својства: моносахарида, дисахарида и полисахарида 

(глукозе, фруктозе, сахарозе, лактозе, скроба, гликогена и целулозе), естара који су 

главна компонента масти, уља, воскова, и аминокиселина као мономерних јединица 

протеина.  

2.ХЕ.1.4.2. Наводи улогу и заступљеност угљених хидрата, масти, уља, воскова, протеина и 

витамина у живим системима, као и улогу ДНК.  

2.ХЕ.1.4.3. Познаје алкалоиде као природна и синтетичка хемијска једињења која имају 

корисна и штетна физиолошка дејства.  

2.ХЕ.1.4.4. Познаје улогу и примену антибиотика као природних и синтетичких хемијских 

једињења.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Област ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

2.ХЕ.1.5.1. Рукује супстанцама (производима) у складу с ознакама опасности, упозорења и 

обавештења на амбалажи; придржава се правила о начину чувања супстанци 

(производа) и одлагању отпада. 

2.ХЕ.1.5.2. Наводи загађиваче ваздуха, воде, земљишта и oписује њихов утицај на животну 

средину.  

2.ХЕ.1.5.3. Описује потребу и предност рециклаже стакла, папира и другог чврстог отпада. 

 

 

Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на средњем нивоу у свакој 

области. 

 

1. Област ОПШТА ХЕМИЈА  

 

2.ХЕ.2.1.1. Повезује електронску конфигурацију атома елемената до атомског броја 20 са својствима 

елемената и њиховим положајем у Периодном систему елемената. 
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2.ХЕ.2.1.2. На основу Луисове октетне теорије и електронске конфигурације атома елемената представља 

настајање ковалентне везе у молекулима елемената и молекулима једињења, а на основу 

електронске конфигурације јона настајање јонске везе између елемената 1. и 2. групе и елемената 

16. и 17. групе Периодног система елемената.  

2.ХЕ.2.1.3. Изводи потребна израчунавања и припрема раствор одређене количинске 

концентрације.  

2.ХЕ.2.1.4. Објашњава шта су киселине и базе према протолитичкој теорији; разликује јаке и 

слабе киселине и базе на основу степена дисоцијације; користи јонски производ воде 

у израчунавању концентрације водоник- и хидроксид-јона, pH и pОH вредности 

водених раствора. 

2.ХЕ.2.1.5. Описује да до хемијске реакције долази при судару молекула који имају довољну 

енергију (енергију активације). 

2.ХЕ.2.1.6. Саставља хемијске једначине реакција, на основу хемијских једначина и познатих 

података израчунава масу, запремину, количину и број честица супстанци које 

настају или су потребне за хемијске реакције. 

2.ХЕ2.1.7. Идентификује егзотермне и ендотермне реакције на основу термохемијских 

једначина или вредности промене енталпије и повезује их с практичним значајем. 

2.ХЕ.2.1.8. Наводи примере реверзибилних хемијских реакција; препознаје утицај промене 

концентрације, температуре и притиска на однос концентрација реактаната и 

производа у затвореном равнотежном систему и повезује Ле Шатељеoв принцип с 

процесима у хемијској индустрији.  

2.ХЕ.2.1.9. Повезује положај метала у напонском низу с реактивношћу и практичном 

применом; наводи електрохемијске процесе и њихову примену (хемијски извори 

струје, електролиза и корозија).  

 

 

 

 

 

2. Област НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА  

 

2.ХЕ.2.2.1. Упоређује реактивност метала натријума, магнезијума, алуминијума, калијума, 

калцијума, гвожђа, бакра, цинка с водом и гасовима из ваздуха (O2, CO2). 

2.ХЕ.2.2.2. Описује квалитативни састав и примену легура гвожђа, бакра, цинка и 

алуминијума. 

2.ХЕ.2.2.3. Пише једначине оксидације метала и неметала са кисеоником; разликује киселе, 

базне и неутралне оксиде на основу реакције оксида са водом, киселинама и базама 

и изводи огледе којима то потврђује. 

2.ХЕ.2.2.4. Објашњава реакције настајања CO, CO2, SO2, HCl и NH3 из фосилних горива 

и/или у индустријским процесима и описује њихов утицај на животну средину. 
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2.ХЕ.2.2.5. Описује налажење силицијума у природи и примену силицијума, SiO2 и силикона 

у техници, технологији и медицини. 

2.ХЕ.2.2.6. Наводи карактеристике неорганских једињења у комерцијалним производима 

хемијске индустрије (хлороводонична киселина, сумпорна киселина, азотна 

киселина, фосфорна киселина, натријум-хидроксид, раствор амонијака, водоник-

пероксид), мере предострожности у раду и начин складиштења.  

 

 

3. Област ОРГАНСКА ХЕМИЈА  

 

2.ХЕ.2.3.1. Пише структурне формуле на основу назива према IUPAC номенклатури и на 

основу назива пише структурне формуле угљоводоника, алкохола, фенола, 

алдехида, кетона, карбоксилних киселина, естара, примарних амина; разликује 

структурне изомере и пише њихове формуле и називе према IUPAC номенклатури.  

2.ХЕ.2.3.2. Класификује органска једињења према структури угљоводоничног низа на 

ациклична и циклична, засићена и незасићена, алифатична и ароматична; 

класификује алкохоле према атому угљеника за који је везана хидроксилна група на 

примарне, секундарне и терцијарне; класификује алкохоле и карбоксилне киселине 

према броју функционалних група.  

2.ХЕ.2.3.3. Наводи начине добијања једињења која имају примену у свакодневном животу и 

струци (етен, етин, етанол, етанска киселина) и пише одговарајуће једначине 

хемијских реакција.  

2.ХЕ.2.3.4. Пише једначине хемијских реакција представника класе органских једињења чији 

је назив или структурна формула дата: угљоводоника (супституција и адиција), 

алкохола (дехидратација, оксидација до карбонилних једињења и карбоксилних 

киселина и сагоревање), карбоксилних киселина (неутрализација, естерификација), 

естара (хидролиза). 

 

 

4. Област БИОХЕМИЈА  

 

2.ХЕ.2.4.1. Повезује структуру моносахарида, дисахарида и полисахарида, структуру естара 

из масти, уља и воскова, структуру аминокиселина и протеина са својствима и 

улогом у живим системима. 

2.ХЕ.2.4.2. Описује четири нивоа структурне организације протеина: примарну, секундарну, 

терцијарну и кватернерну структуру и наводи њихов значај за биолошку активност 

протеина у живим системима. 

2.ХЕ.2.4.3. Описује структуру нуклеинских киселина; разликује рибонуклеотиде од 

дезоксирибонуклеотида и наводи улогу и-РНК, р-РНК и т-РНК у живим системима. 
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5. Област ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

2.ХЕ.2.5.1. Објашњава настајање, последице и поступке за спречавање појаве киселих киша и 

ефекта стаклене баште; објашњава значај озонског омотача, узрок настанка 

озонских рупа и последице. 

2.ХЕ.2.5.2. Објашњава значај употребе постројења за пречишћавање воде и ваздуха, 

индустријских филтера, аутомобилских катализатора и сличних уређаја у 

свакодневном животу и индустрији.  

 

 

Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на напредном нивоу у свакој 

области. 

 

1. Област ОПШТА ХЕМИЈА  

 

2.ХЕ.3.1.1. Објашњава периодичне трендове (атомски полупречник, енергија јонизације, афинитет 

према електрону, електронегативност) на основу електронске конфигурације атома 

елемената у s-, p- и d-блоковима Периодног система елемената.  

2.ХЕ.3.1.2. Објашњава стварање хемијске везе (јонске, ковалентне – сигма и пи везе, 

координативно-ковалентне везе и металне везе); објашњава настајање водоничнe везe, 

њен значај у природним системима; предвиђа физичка и хемијска својства супстанци 

зависно од типа хемијске везе, симетрије молекула, поларности и међумолекулских 

интеракција. 

2.ХЕ.3.1.3. Припрема растворе одређеног процентног састава и одређене масене и 

количинске концентрације од течних и чврстих супстанци, кристалохидрата и 

концентрованијих раствора и изводи потребна прерачунавања једног начина 

изражавања квантитативног састава раствора у други.  

2.ХЕ.3.1.4. Израчунава pH и pОH вредности водених раствора јаких киселина и база; 

процењује јачину киселина и база на основу константе дисоцијације, Ka и Kb, и 

пише изразе за Ka и Kb. 

2.ХЕ.3.1.5. Предвиђа кисело-базна својства водених раствора соли на основу реакције соли са 

водом и пише одговарајуће хемијске једначине.  

2.ХЕ.3.1.6. Објашњава састав, хемијска својства и значај пуфера. 

2.ХЕ.3.1.7. Предвиђа смер одвијања јонских реакција и пише једначине реакција. 

2.ХЕ.3.1.8. Изводи стехиометријска израчунавања која обухватају реактант у вишку, нечистоћу 

реактаната (сировина) и одређује принос реакције. 

2.ХЕ.3.1.9. Израчунава промену енталпије при хемијским реакцијама на основу стандардних 

енталпија настајања. 

2.ХЕ.3.1.10. Пише и примењује изразе за брзину хемијске реакције и константу равнотеже; 

израчунава на основу одговарајућих података нумеричку вредност константе; наводи да 

константа равнотеже зависи једино од температуре; предвиђа утицај промене 
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концентрације, температуре и притиска на хемијски систем у равнотежи на основу Ле 

Шатељеовог принципа.  

2.ХЕ.3.1.11. Одређује оксидационе бројеве елемената у супстанцама, оксидационо и 

редукционо средство и одређује коефицијенте у једначинама оксидо-редукционих 

реакција.  

 

 

2. Област НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА  

 

2.ХЕ.3.2.1. Испитује огледима, упоређује и објашњава општа физичка и хемијска својства 

елемената у оквиру: 1. и 2. групе, 13–17. групе, d-блока (хрома, мангана, гвожђа, 

бакра, цинка, сребра) и њихових једињења. 

2.ХЕ.3.2.2. Објашњава на основу редукционих својстава метала (гвожђа, бакра и цинка) 

хемијске реакције са разблаженим и концентрованим киселинама чији анјони имају 

оксидациона својства (азотна и сумпорна киселина) и пише одговарајуће једначине 

хемијских реакција. 

2.ХЕ.3.2.3. Испитује огледима, описује и хемијским једначинама представља реакције у 

којима се испољавају амфотерна својства супстанци.    

2.ХЕ.3.2.4. Објашњава принципе различитих метода добијања метала у елементарном стању 

(електролиза растопа, редукција са алуминијумом, редукција са угљеником и 

угљеник(II)-оксидом) и наводи економске и еколошке ефекте. 

2.ХЕ.3.2.5. Примењује физичко-хемијске методе квалитативне и квантитативне анализе. 

 

 

3. Област ОРГАНСКА ХЕМИЈА  

 

2.ХЕ.3.3.1. Пише структурне формуле на основу назива према IUPAC номенклатури и на 

основу назива пише структурне формуле за халогене деривате угљоводоника, етре, 

ацил-халогениде, анхидриде киселина, амиде, амине, нитроједињења и органска 

једињења са сумпором.  

2.ХЕ.3.3.2. Класификује амине према броју алкил-група везаних за атом азота на примарне, 

секундарне и терцијарне.  

2.ХЕ.3.3.3. Објашњава облик молекула органских једињења (углове веза) на основу 

хибридизације атома угљеника у молекулима; илуструје и идентификује врсте 

изомерије; разликује просторну и конституциону изомерију, као и конформације.  

2.ХЕ.3.3.4. Предвиђа, испитује огледима и објашњава физичка својства органских једињења 

на основу структуре угљоводоничног низа, функционалне групе и међумолекулских 

интеракција.  

2.ХЕ.3.3.5. На основу структуре молекула предвиђа тип хемијске реакције којој једињење 

подлеже (адиција, супституција, елиминација) и пише одговарајуће једначине 

хемијских реакција. 
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2.ХЕ.3.3.6. Испитује огледима и објашњава хемијска својства алкохола, разлику у 

реактивности примарних, секундарних и терцијарних алкохола, као и разлику 

између алдехида и кетона на основу реакција оксидације слабим оксидационим 

средствима.  

2.ХЕ.3.3.7. Објашњава утицај структуре и утицај удаљене групе на киселост и базност 

органских једињења; пореди киселост алкохола, фенола и карбоксилних киселина, 

базност амина и пише одговарајуће једначине хемијских реакција. 

2.ХЕ.3.3.8. Наводи својства и примену органских једињења са сумпором и упоређује њихова 

физичка и хемијска својства са својствима одговарајућих органских једињења са 

кисеоником. 

2.ХЕ.3.3.9. Користи тривијалне називе за основне представнике хетероцикличних једињења 

(пирол, фуран, тиофен, пиран, пиридин, пиримидин, пурин); објашњава физичка и 

хемијска својства ових једињења, наводи њихов значај и распрострањеност у 

природи и описује њихову практичну примену. 

2.ХЕ.3.3.10. Изводи огледе којима доказује елементе који улазе у састав органских једињења; 

примењује методе изоловања и пречишћавања природних производа (дестилација, 

екстракција, кристализација, хроматографија). 

 

 

4. Област БИОХЕМИЈА  

 

2.ХЕ.3.4.1. Објашњава појаву стереоизомерије код моносахарида.  

2.ХЕ.3.4.2. На основу назива, формула и врсте веза разликује структуру молекула дисахарида 

(малтозе, лактозе, сахарозе, целобиозе) и полисахарида (скроба, целулозе и 

гликогена).  

2.ХЕ.3.4.3. Објашњава хемијска својства моносахарида (оксидација, редукција, грађење 

гликозида, грађење естара са фосфорном киселином); разликује и огледом доказује 

редукујуће и нередукујуће угљене хидрате на основу реакције са Фелинговим и 

Толенсовим реагенсом.  

2.ХЕ.3.4.4. Класификује липиде на основу реакције базне хидролизе; испитује огледима и 

објашњава њихова физичка и хемијска својства и улогу у живим системима. 

2.ХЕ.3.4.5. Објашњава структуру, физичка и хемијска својства аминокиселина; предвиђа 

наелектрисање аминокиселина на различитим pH вредностима; објашњава 

међусобно повезивање 2-аминокиселина (-аминокиселина) пептидном везом, као 

и природу пептидне везе. 

2.ХЕ.3.4.6. Објашњава четири нивоа структурне организације протеина: примарну, 

секундарну, терцијарну и кватернерну структуру и њихов значај за биолошку 

активност протеина у живим системима. 

2.ХЕ.3.4.7. Објашњава улогу ензима у живим системима и утицај различитих фактора на 

активност ензима (температура, промена pH вредности, додатак јона тешких 

метала, кофактори и коензими, инхибитори). 
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2.ХЕ.3.4.8. Објашњава основне принципе чувања, преноса и испољавања генетских 

информација. 

2.ХЕ.3.4.9. Објашњава функционисање метаболизма, да се у оквиру деградационе фазе 

метаболизма (катаболизма) разградњом угљених хидрата, протеина и липида до 

мањих молекула (вода, угљеник(IV)-оксид, млечна киселина) ослобађа енергија која 

се конзервира у облику ATP-а и редукованих форми коензима, док се у 

биосинтетској фази метаболизма (анаболизма) ова енергија, као и неки 

једноставнији молекули који настају у оквиру катаболичких процеса, користе за 

изградњу сложених биомолекула протеина, липида, полисахарида и нуклеинских 

киселина, који су организму потребни. 

 

5. Област ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

2.ХЕ.3.5.1. Објашњава методе пречишћавања воде (физичко-механичке, хемијске и 

биолошке).  

2.ХЕ.3.5.2. Објашњава допринос хемије заштити животне средине и предлаже активности 

којима доприноси очувању животне средине. 


