
 

     

 



 

 Pavle Savić je bio jedan od najznačajnijih i  

najuticajnijih naučnika jugoslovenske  

epohe. Rođen je 1909. godine u Solunu. Kao predsednik  

SANU-a,osnivač je instituta u Vinči i univerzitetski  

Profesor. Za Savića možemo reći da je ključna 

figura domaće nauke u XX veku. Uz pomoć  

francuskog fizičara Roberta Valena,  

koji je šest godina proveo u Vinči, Savić podiže 

Institut za nuklearne nauke "Vinča". Preminuo je 1992. u Beogradu. 



 

 

    

    

     Svoju karijeru je započeo u Francuskoj gde se  

    uključio u istraživanje mogućnosti bombardovanja atomskog 
jezgra neutronima francuske naučnice Irene Žolio Kiri.  

    Mada napadani da se bave alhemijom, Savić i Kiri dokazuju da 
se jezgro može pocepati na niže elemente, što 1939. potvrđuje 
nemački naučnik Oto Han. Zbog rata, njihov rad je morao biti 
prekinut, a Nobelovu nagradu nikada nisu dobili.  

 Zbog ogromnog doprinosa razvoju naučnih istraživanja 
godina  2011. je proglašena za GODINU PAVLA SAVIĆA od 
strane SANU-a i instituta Vinča. 



 

   Az ENSZ 2008. december 30-án, Etiópia 
előterjesztésére a 2011-et a  Kémia Nemzetközi Éve 
jelöléssel tisztelte meg.  

   2011-ben van szintén száz éve annak, hogy Maria 
Sklodowska-Curie megkapta a kémiai Nobel-díjat.  
 



       Hemija zajedno s drugim prirodnim naukama 
doprinosi razumevanju prirode, svega onoga što se 
dešava oko nas, i u nama samima.  

      Tumačeći rezultate ogleda, hemičari od davnina 
dolaze do brojnih saznanja o pojavama i promenama i 
do zakona po kojima se te promene dešavaju. Zato su 
ogledi osnova za uspešno učenje u nastavi hemije! 







   U ovom ogledu  
dobijaju se kiseonik i 
voda. Kiseonik je u 
obliku gasa i naglo 
izleti iz reakcionog 
suda u vidu neke vrste 
belog gasovitog mlaza 
pa se tako ova reakcija i 
zove ''duh iz boce''. 
Permanganat je 
katalizator ove reakcije 
i na kraju ce ostati u 
svom nepromenjenom 
stanju, hemijski 
gledano. 



 Amonijum-dihromat, (NH4)2Cr2O7  
    
 
 Iniciranjem paljenja 
  amonijum-dihromata 
  reakcija dalje burno 
  teče do kraja u vidu 
  varničenja podsećajući  
  na erupciju vulkana. 

 
 
 
 
 

           (NH4)2Cr2O7 Cr2O3 + N2 + 4H2O 



   Mešavina sirćetne 
kiseline i sode bikarbone 
(NaHCO3) stvara 
mehuriće gasa ugljen 
dioksida.Ti mehurići su 
lagani i zato izlaze na 
površinu, te mešavina 
počinje da se peni. 
Erupcija mehurića 
podseća na erupciju lave 
iz vulkana!  

  

NaHCO3 + CH3COOHCH3COONa + H2O +CO2 



   Kada se veoma razblažen rastvor 

permanganata sporo redukuje do 

mangan(IV)-oksida, uočava se niz 

promena supstanci u prelepe boje, 

počevši od roze/ljubičaste do 

žute/braon. Ovo je razlog zbog 

kojeg se, u prošlosti, permanganat 

ponekad nazivao ,,hemijskim 

kameleonom''. Tek kasnije je 

utvrđeno da je ovaj upečatljivi 

fenomen samo rezultat promene 

oksidacionog stanja i mešanja boja 

različitih supstanci. 

  

 KMnO4 



  Crveni kupus sadrži 
hemikaliju koja se zove 
indikator. Indikatori menjaju 
boju kada se dodaju kiseline ili 
baze.  

 Sok crvenog kupusa pozeleni 
kada mu se doda baza a 
pocrveni kada mu se doda 
kiselina. Važni indikator koji 
naučnici obično koriste zove se 
lakmus.  



 Jedan veoma poznat 

eksperiment, poprilično 

čudan ljudima koji se ne 

razumeju u hemiju.  

   Od samo malo kalijum-

jodida, vodonik-peroksida 

i tečnosti za pranje posuđa 

može se napraviti ,,pasta 

za zube” dovoljna za 

povećeg slona... 

2H2O2  2H2O + O2  



 Prah aluminijuma burno  
sagoreva  u reakciji oksidacije,  
blještavim iskricama koje 
podsećaju na prskalicu. 
 



   Paljenjem magnezijeve trake, 

   dolazi do burne reakcije  

   oksidacije pri čemu nastaje 

   magnezijum-oksid. 

    

   

    2Mg + O2  2MgO 



  Jod ima sposobnost da  

   sublimuje. 

 

 

 

 

 

   

  Sublimacija je proces direktnog prelaženja supstanci 

    iz čvrstog u gasovito agregatno stanje. 



   Skrob je složeni šećer. 

    Ima ga u krompiru, 

    žitaricama, pirinču,  

    jabuci, bananama i dr. 

 

   Skrob reaguje sa jodom, 

    pri čemu nastaje proizvod 

    plave boje. 

   



 CH3-CH2-OH  (K2Cr2O7) → CH3-CHO 

     alkohol etanol                      etanal 

 

   Na reakciji oksidacije etanola  

     sa kalijum-dihromatom zasniva  

     se alko test (provera da li je  

     vozač automobila pod uticajem 

     alkohola). Indikatorske cevčice 

     za dokazivanje alkohola u izdahu 

     sadrže kalijum-dihromat. U brzoj  

     reakciji narandžasta boja dihromata 

     prelazi u zelenu. Intenzitet boje  

     zavisi  od koncentracije alkohola.      



  Reakcijom cinka i 
hlorovodonične kiseline 
izdvaja se vodonik. 
Vodonik je gas lakši od 
vazduha i vrlo je 
zapaljiv. 

2HCl + Zn  H2 + ZnCl2 



 2H2 + O2 →2H2O        Kada postoji plamen i praskavi  

                                     gas, voda se stvori za tili čas ! 

 

    

 U zapreminskom odnosu 2:1  

  vodonik s kiseonikom gradi  

  eksplozivnu smešu. Ta smeša 

  se zove praskavi gas.  



  Ovo je biuretska 
reakcija i koristi se za 
dokazivanje proteina u 
rastvoru. Zasniva se na 
svojstvu bakarnog jona, 
Cu2+, da sa peptidima 
gradi jedinjenje 
intenzivno plavo-
ljubičaste boje.  



   Zagrevanjem crveni fosfor se pali i 
     nastaje fosfor(V)-oksid poznatiji 
     kao dimna bomba ili zavesa. 
 

 
    4P + 5O2 → 2P2O5  
  
  Crveni fosfor se koristi u proizvodnji šibica. 

 
 



 

 

   Alkoholba mártott zsebkendőt 
meggyultunk. 

   Az alkohol hamarabb elég, mig mielőtt a 
zsebkendő meggyulladna.  

 

 

 
 



 

 

   Az erlenmayerban savanyitott kálium-
permanganát van, aminek szine hasonlit a 
vörösboréhoz, 

   Az erlenmayerból kiöntsük a kémcsövekbe a 
“vöröbort”. 

   A 3 kémcsőbe előzőleg már beletettünk néhány 
só kristályt 

 
 

 

 
 



 

 

   Az első kémcső csak savanyitott kálium-
permanganát oldat,  ami azt jelenti hogy savas 
KMnO4 -VÖRÖSBOR  

   A második kémcsőbe kristályos  nátrium-
tioszulfátot tettünk, ami eltünteti a lila     szint és 
és a reakció során kiváló elemi kén fehéren 
opalizáló oldatot ad,  ami a TEJre hasonlit 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

    A harmadik kémcsőbe kristályos nátrium-szulfit 
és nátrium-hidrogén–karbonát van, amire ha 
ráöntjük a vörösbort, egyszerű SZÓDAVIZzé 
alakul. A lila szin eltünik és a savas környezet 
hatására CO2  szabadul fel biborékok formájában  

 

 



   A főzőpohárban ezüst-nitrát oldat van , amely  
vizszerű oldat.  

  A kisérlet során a  szintelen oldatból különböző  
reakciók során  a következő italokat   keverjük ki:  

1. TEJESKÁVÉ  

       Hozzáöntünk egy kis nátrium karbonát oldatot   

2. KARAMELL 

       Az előző oldathoz hozzáöntünk nátrium-hidroxid   
oldatot  



3. TEJ  

       Majd hozzáadunk még egykonyhasó oldatot majd 
keverjük  

4. VIZ   

       Hozzáadunk annyi ammónium-hidroxidot hogy 
minden csapadék feloldodjon.    



  Porcukorra tömény kénsavat öntünk , a kénsav 

elszenesiti a cukrot, miközben gázok szabadulnak 
fel, azaz  a CO2 és a SO2 amik felfujják a „ kukacot “. 

 



  A papiron nem látni semmit, de ha az ammónium-
hidroxid párái elérnek az iráshoz akkor  egy  reakció 
lejátszódik és látható az irás. 



  A porkeverék,  ami áll ammónium-kloridból, 
ammónium-nitrátból és cink porból.  A keveréket 
egz fémlapra teszük, és egy csepp vizzel 
meggyújtjuk.    

 



 Kada se zaljubimo i kada nam obrazi pocrvene, 
dlanovi znoje i srce brže kuca u blizini voljene osobe, 
za to je zaslužna hemija u našem organizmu. 

   U šali kažemo da je to “ljubavna hemija”.  
 
  
   Ono što mi nazivamo parfem, 
   to je smeša koja se nekada  
   sastoji i od dve stotine razičitih sastojaka. Glavni 

sastojci parfema su različita mirišljava ulja, alkohol i 
voda.  



 Početkom 20.veka za transport 
u vazduhu pravljeni su baloni 
punjeni vodonikom ili 
helijumom, koji su se zvali 
DIRIŽABLI ili CEPELINI.  

     Budući da je vodonik lako 
zapaljiv, nemački dirižabl 
Hinderburg se 1937. godine 
zapalio. Od 92 putnika 36 je 
izgubilo život. Posle toga 
popularnost cepelina kao 
prevoznog sredstva se smanjila, 
čak i onih punjenih 
nezapaljivim helijumom. 

 



 Sve materije na Zemlji izgrađene su od 92 hemijska elementa. 
 

  Ljudski organizam je izgrađen od 28 hemijskih elemenata. 
 

     Čovek težine 75kg :  40,4kg O2, 
                                        20,2kg C, 
                                        7,25kg H2, 
                                        3,04kg N2, 
                                        2,15g Ca, 
                                        1,14g P,... 
 Život je, u suštini, savršeno usklađen veliki broj hemijskih reakcija. 

Kada samo neka od tih bezbroj reakcija nije usklađena i ne obavlja 
svoju funkciju, nastaje bolest. 
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