
ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ ХЕМИЈЕ 

 
Ускладу са одлуком Министарства просвете РС о увођењу завршног испита у основном образовању и 

васпитању и комбинованог теста из пет предмета од школске 2014-15. а на крају првог циклуса образовања 

потребно је изводити  припремну наставу и из хемије. 

На основу прописаних стандарда образовања из хемије за VII и VIII разред а издвојених за малу матуру од 

стране министарства РС, сачинила сам план за извођење припремне наставе у осмом разреду. 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ХЕМИЈЕ 
Школа „Матко Вуковић“ 

Школа  „Ђуро Салај“ Школска  2014 / 15. 

 

Назив предмета ХЕМИЈА Разреди  8.  

Оцена остварености плана и разлози одступања _____________________________________________________________________ 

 

Р. б. часа 

наставне 

јединице 

Назив наставне јединице Тип часа Облик рада 
Метод 

рада 

Место рада и наставна 

средства 

Иновације 

Стандарди 

ХЕ. 

Eвалуација 

и корелација 

1. 
Атоми, молекули, јони. 

Раствори 
понављање рад у пару дијалошки 

уџбеник, радна свеска, 

збирка задатака 

ХЕ.1.1.4. ; 

3.1.4.; 

1.1.7.; 2.1.5.;  

3.1.5. 

Хемија 7„Основне честице које изграђују супстанце“, 

„Хомогене смеше- раствори“, физика „Атом“, 

„Флуиди“ 

2. 
Чисте супстанце (елементи и 

једињења), смеше 
понављање рад у пару 

дијалошки,  

рад на 

тексту 

уџбеник, радна свеска, 

збирка задатака 

ХЕ 1.1.11.; 

3.1.1. 

Хемија 7 

„Чисте супстанце, „Смеше“, „Основни хемијски појмови“, 

„Раствори“, физика „Материјалност природе“, биологија 

„Телесне течности“ 

3.  
Растворљивост. Процентни 

састав раствора 
понављање рад у групи 

дијалошки,  

рад на 

радна свеска, збирка 

задатака, радни листић 

ХЕ 1.1.7 

 
Хемија 7 "Раствори, растворљивост ”, “Процентни састав 

раствора ” 



тексту  

4. 
Растворљивост. Процентни 

састав раствора 
понављање рад у групи дијалошки 

уџбеник, радна свеска, 

збирка задатака , 

аудиовизуелна 

наставни 

филм 

ХЕ 1.1.7. 

Хемија 7 “Раствори, растворљивост ”, “Процентни састав 

раствора ” 

5. 
Неметали- физичка и хемијска 

својства 
понављање комбиновани дијалошки 

уџбеник, радна свеска, 

збирка задатака, 

аудиовизуелна  

наставни 

филм 

ХЕ.1.2.1, 3.2.1 

Хемија 8 “Неметали, оксиди неметала и киселине” 

6. 
Метали- физичка и  хемијска 

својства 
понављање рад у пару дијалошки 

уџбеник, радна свеска, 

збирка задатака 

наставни 

филм 

ХЕ.1.2.1, 3.2.1 

Хемија 8 “Метали, оксиди метала и хидроксиди (базе)” 

7. 
Оксиди- физичка и хемијска 

својства 
понављање комбиновани дијалошки 

уџбеник, радна свеска, 

збирка задатака, 

аудиовизуелна 

наставни 

филм 

ХЕ.1.2.6. 

Хемија 8 “Неметали, оксиди неметала и 

киселине”,“Метали, оксиди метала и хидроксиди (базе)” 

8. 
Киселине- физичка и хемијска 

својства 
понављање рад у пару  

радна свеска, збирка 

задатака, аудиовизуелна  

наставни 

филм 

ХЕ.1.2.6. 

Хемија 8 “Неметали, оксиди неметала и киселине” 

9. Хидроксиди (базе)- физичка и 

хемијска својства понављање комбиновани 

 уџбеник, радна свеска, 

збирка задатака, 

аудиовизуелна   

 наставни филм 

ХЕ.1.2.6. 

Хемија 8 “Метали, оксиди метала и хидроксиди (базе)” 

10. Соли- физичка и хемијска 

својства, примена понављање комбиновани дијалошки 

уџбеник, радна свеска, 

збирка задатака, 

аудиовизуелна  

 наставни филм 

ХЕ.1.2.6., 3.2.5. 

Хемија 8 "Соли” 

11. Неорганска једињења- повезаност 

између класа  понављање рад у групи 

 уџбеник, радна свеска, 

збирка задатака, 

аудиовизуелна 

 наставни филм 

ХЕ.1.2.6. 

Хемија 8 “Неметали, оксиди неметала и киселине”, 

„Метали, оксиди метала и хидроксиди (базе)” 

12. Угљоводоници- физичка и 

хемијска својства, примена 
понављање комбиновани дијалошки 

уџбеник, радна свеска, 

збирка задатака, 

наставни филм 

ХЕ.1.3.2.,1.3.3. 

Хемија 8 “Угљоводоници“ 



аудиовизуелна  

13. Алкохоли и карбонилна 

једињења- физичка и хемијска 

својства, примена 

понављање комбиновани дијалошки 

уџбеник, радна свеска, 

збирка задатака, 

аудиовизуелна  

наставни филм 

ХЕ.1.3.2.,1.3.3. 

Хемија 8 “Алкохоли”, „Алдехиди и кетони“ 

14. Карбоксилне киселине и естри- 

физичка и хемијска својства, 

примена 

понављање комбиновани дијалошки 

уџбеник, радна свеска, 

збирка задатака, 

аудиовизуелна  

наставни филм 

ХЕ.1.3.2.,1.3.3. 

Хемија 8 “Карбоксилне киселине”, “Естри” 

15. Масти и уља- физичка и хемијска 

својства, примена понављање комбиновани дијалошки 

уџбеник, радна свеска, 

збирка задатака, 

аудиовизуелна 

наставни филм 

ХЕ.1.4.1., 1.4.2. 

Хемија 8 “Масти и уља“ 

16. Угљени хидрати- физичка и 

хемијска својства, примена 
понављање комбиновани дијалошки 

уџбеник, радна свеска, 

збирка задатака 

наставни филм 

ХЕ.1.4.1., 1.4.2. 

Хемија 8 “Угљени хидрати“ 

17. Протеини- физичка и хемијска 

својства, примена понављање комбиновани дијалошки 

уџбеник, радна свеска, 

збирка задатака, 

аудиовизуелна 

наставни филм 

ХЕ.1.4.1., 1.4.2. 

Хемија 8 “Аминокиселине. Протеини“ 

Предметни наставник Ивана Минић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовни стандарди који су издвојени за полагање на завршном испиту су следећи: 

 

 

95. ХЕ.1.1.2. зна о практичној примени елемената, једињења и смеша из сопственог окружења, на основу њихових својстава 

96. ХЕ.1.1.3. зна на основу којих својстава супстанце могу да се разликују, којим врстама промена супстанце подлежу, као и да се при 

променама укупна маса супстанци не мења 

97. ХЕ.1.1.4. зна да су чисте супстанце изграђене од атома, молекула и јона, и те честице међусобно разликује по наелектрисању и 

сложености грађе 

98. ХЕ.1.1.7. зна шта су раствори, како настају и примере раствора у свакодневном животу 

99. ХЕ.1.1.11. уме да састави апаратуру и изведе поступак цеђења 

100. ХЕ.1.2.1. зна основна физичка и хемијска својства неметала и метала (агрегатно стање, проводљивост топлоте и електрицитета и 

реакцију са кисеоником) 

101. ХЕ.1.2.6. зна основна физичка и хемијска својства оксида, киселина, база и соли 

102. ХЕ.1.3.2. зна основна физичка и хемијска својства угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних киселина и 

естара 

103. ХЕ.1.3.3. зна практичан значај угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних киселина и естара у свакодневном 

животу 

104. ХЕ.1.4.1. зна да наведе физичка својства (агрегатно стање и растворљивост) масти и уља, угљених хидрата, протеина 

105. ХЕ.1.4.2. зна примере и заступљеност масти и уља, угљених хидрата и протеина у намирницама 

106. ХЕ.2.1.5. уме да изабере најпогоднији начин за повећање брзине растварања супстанце (повећањем температуре растварача, 

уситњавањем супстанце, мешањем) 

107. ХЕ.2.1.9. уме да израчуна масу растворене супстанце и растварача на основу процентне концентрације раствора и обрнуто 

108. ХЕ.2.3.1. зна да пише једначине хемијских реакција сагоревања угљоводоника и алкохола 

109. ХЕ.2.4.1. зна најважније улоге масти и уља, угљених хидрата и протеина у живим организмима 

110. ХЕ.3.1.1. разуме разлику између чистих супстанци (елемената и једињења) и смеша, на основу врста честица које их изграђују 

111. ХЕ.3.1.4. разуме структуру атома, молекула и јона, које их елементарне честице изграђују и како од њиховог броја зависи 

наелектрисање атома, молекула и јона 

112. ХЕ.3.1.5. разуме зависност растворљивости супстанце од природе супстанце и растварача 

113. ХЕ.3.2.1. разуме да су физичка и хемијска својства метала и неметала одређена структуром њихових атома/молекула 

114. ХЕ.3.2.5. разуме да физичка и хемијска својства соли зависе од њихове структуре 

 

 



 

 

 


