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1. KISLINE, BAZE IN SOLI 

 

Kisline so kemijske spojine, katerih vodne raztopine so kislega okusa, pordečijo moder 

lakmusov papir in z bazami in nekaterimi kovinami  tvorijo soli. 

V živih bitjih najdemo naslednje kisline: 

 v želodcu: klorovodikova kislina,  
 v mišicah: mlečna kislina, 

 v urinu: sečna kislina, 

 v koprivah in mravljah: mravljična kislina; 

 

V prehrani pa najdemo: 

 kis: ocetna kislina, 

 v zelenjavi: oksalna kislina, 

 v sadju: citronska, vinska, jabolčna kislina,  

 mlečni izdelki: mlečna kislina. 

 

Lastnosti kislin: 

 imajo kisel okus  
 so jedke 

 imajo pH nižji od 7 

 lakmusov papir obarvajo rdeče 

 uničujejo celice 

 reagirajo s kovinami, sprošča se vodik : kovina  +  kislina  →   sol       +  vodik 

                   Mg    +     HCl     →  MgCl2  +   H2 

 

 reagirajo s karbonati, pri tem nastaja CO2  

Karbonati v kislinah šumijo, ker izhaja ogljikov dioksid in nastajajo soli, ki se navadno 

raztopijo. Zato kisli dež načenja stavbe iz apnenca, saj je apnenec kalcijev karbonat. 

CaCO3 + H2SO4 CaSO4 + CO2 + H2O 

Primeri kislin 

HCl Klorovodikova kislina Želodčni sok močne 

H2SO4 Žveplova ( VI ) kislina Svinčev ak., kisel dež  

HNO3 Dušikova ( V ) kislina Kisel dež  

H3PO4 Fosforjeva ( V ) kislina Osvežilna pijača (Coca cola) Srednje močna 

HCOOH Metanojska kislina Zadek mravlje šibke 
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BAZE  

 so oksidi, hidroksidi in karbonati kovin 

 uničujejo celice 

 so jedke 

 lakmusov papir obarvajo modro 

 nevtralizirajo kisline ( pH < 5,5  sklenina se topi , pH sline tik nad 7) 

 

Primeri baz 

KOH Kalijev hidroksid Za izdelavo tekočega mila 

NaOH Natrijev hidroksid Za izdelavo trdega mila 

Ca(OH)2 Kalcijev hidroksid V gradbeništvu, nevtralizacija odpadkov iz zemlje 

Mg(OH)2 Magnezijev hidroksid Tablete za zdravljenje želodčnih težav 

NH3 amoniak Čistila, kot hladilna tek. v napravah 

Al(OH)3 Aluminijev hidroksid Tablete za zdravljenje želodčnih težav 

 
SOLI 

Sol nastane pri reakciji nevtralizacije: 

kislina   +   baza    →     sol    +   voda 

 

Primeri soli: 

NH4NO3 amonijev nitrat (V ) Umetna gnojila, sredstvo za znižanje tališča kisla 

CuSO4 bakrov sulfat ( VI ) Sredstvo za škropljenje vinske trte kisla 

NaCl natrijev klorid Začimba, znižanje tališča, konzervans nevtralna 

KCl kalijev klorid Umetno gnojilo nevtralna 

CaCO3 kalcijev karbonat Nevt. talnih voda, steklo, gradbeni material bazična 

NaHCO3 natrijev hidrogen karbonat Pralna sredstva, sredstvo proti zgagi bazična 

 

Soli nastanejo tudi pri drugih reakcijah: 

kovina  +  nekovina    sol 

Mg(s)  +  Cl2(g)    MgCl2(s) 

kovina  +  kislina   sol  +  vodik 

Mg(s)  +  2HCl(aq)    MgCl2(aq)  +  H2(g) 
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kovinski oksid  +  kislina    sol  +  voda 

CuO(s)  +  H2SO4(aq)    CuSO4(aq)  +  H2O(l) 

 

   INDIKATORJI IN pH 

Vrednost pH je merilo za kislost in bazičnost raztopin: 

 Raztopine s pH vrednostjo manj kot 7 so kisle. Čim manjša je vrednost, tem bolj je 

snov kisla. 

 Raztopine s pH vrednostjo 7 so nevtralne: destilirana voda. 

 Raztopine s pH vrednostjo več kot 7 se bazične. Čim višja je vrednost pH, tem bolj je 

snov bazična. 

 
 

Vrednost pH določamo z indikatorji. Indikatorji so barvila, ki spreminjajo barvo v odvisnosti 

od pH. 

 

1. NALOGA 

Snovi iz naše okolice razvrstite med kisle in bazične.  

Vstavite  ustrezno številko:       1 − kisla snov,       2 − bazična snov. 

  

___ kis za vlaganje    _____ Aspirin   ____ Coca-cola 

___ pecilni prašek    _____ Rupurut  ____ čistilo za WC 

___ šipkov čaj    _____ pomaranča  ____ limona 

 

Razvrsti naslednje snovi med kisline, baze ali soli: 

 

A) HCl  ____   E) FeSO4   ____ 

B) KCl   ____   F) Zn(OH)2  ____ 

C) H2SO4  ____   G) Al(NO3)3  ____ 

D) MgCO3 ____ 

 

Osje želo vsebuje bazo. Izmed snovi, ki jih najdeš v kuhinji, izberi tiste, s katerimi lahko 

omiliš osji pik.  

О z vodo     О s kisom  

О z limono    О z zobno pasto 
 

Čebelji želo vsebuje kislino. Ali si tudi pri čebeljem piku lahko pomagaš z istimi snovmi? 

O da, ker čebelje želo tudi vsebuje bazo 

O ne, ker čebelje želo vsebuje kislino 
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2. NALOGA  

Na pH lestvici so označene vrednosti pH, ki smo jih izmerili spodaj naštetim 

snovem. Vpiši ustrezno črko, s katero so označene snovi, na ustrezno mesto na 

pH lestvici.  

 

A čistilo za pečice    D aspirin 

B mleko      E zobna pasta 

C kis za vlaganje    F detergent 

 

  0                                                               7                                                                14 
 

Povežite imena kislin z njihovimi formulami. Črke iz levega stolpca vstavite na ustrezno 

mesto v desnem stolpcu.  

A − etanojska kislina     H2SO4  

B − žveplova kislina     H3PO4  

C − metanojska kislina     HCOOH  

D − žveplovodikova kislina      CH3COOH  

E − fosforjeva kislina      H2S  

 

3. NALOGA 

V tabeli so prikazani ugodni pogoji za rast nekaterih rastlin.  

Rastlina pH prsti  

krompir 4,5 − 6,0  

črni ribez 6,0 − 8,0  

zelje 6,0 − 7,0  

jabolko 5,0 − 6,5  

 

Katera rastlina raste v najbolj kislih tleh?   ______________ 
 

Kmet Marko je pri merjenju pH svoje zemlje na vrtu ugotovil vrednost 5,5. Katere 

rastline mu predlagaš, da jih zasadi na svojem vrtu?  

О krompir 

О črni ribez 

О zelje 

О jabolko 

 

Marko je želel na svojem vrtu zasaditi črni ribez? Izberi, kateri nasvet bi bil zanj 

najbolj primeren glede na to, da je izmeril pH svoje zemlje 5,5.  

 Na zemljo naj posuje apno, saj je bazično. S tem bo pH vrednost svoje zemlje povišal.  

 Na zemljo naj zasadi smreke, saj njene iglice vsebujejo kislino in zvišujejo pH tal.  

 
Glede na to, da je pH njegove zemlje kisel, naj se rajši odloči za zasaditev druge vrste 

rastline, ker je z zvišanjem pH zemlje preveč dela.  
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4. NALOGA 

Zakaj kmetje za posipavanje njiv uporabljajo pepel? Kaj želijo s tem doseči?  

 Pepel je ostanek pri gorenju in se ga na ta način lahko znebijo.  

 Pepel je kisel in tako prispeva k večji kislosti tal.  

 Pepel je bazičen in tako prispeva k manjši kislosti tal.  

 

Mojca je štirim različnim raztopinam izmerila pH vrednost. Čaše z raztopinami je 

označila s črkami od A do D. Odgovori na vprašanja.  

A B C D 

    
Navodilo: Če je odgovorov več, jih zapiši po abecednem vrstnem redu.  

a) V kateri čaši je kisla raztopina?  

b) Pri delu s katero raztopino ne potrebuje rokavic?  

c) Kateri raztopini sta najbolj jedki? ,  

d) V katerih čašah sta bazični raztopini? ,  

 
 

5. NALOGA 

Mojčin oče je imel težave s kislino v želodcu. Za lajšanje težav je vzel tableto 

Rupurut. Mojco je zanimalo, kako tableta deluje, saj ve, da je v želodcu 

klorovodikova kislina. Na zavojčku tablet je prebrala, da je te vsebujejo kalcijev 

karbonat in magnezijev karbonat. 

a) Predvidevajte, kakšen je pH raztopine tablete Rupurut.  

pH tablete je(višji/nižji) od 7. 

b) Magnezijev in kalcijev karbonat sta kemijsko  (kislini/bazi). 

c) Dopolni besedno enačbo reakcije, ki je potekla v želodcu Mojcinega očeta. 

kalcijev karbonat +   _________ __________  →   + ogljikov dioksid + voda 

d) Kateri plin je nastal pri reakciji?   ________ 

e) Dopolnite kemijsko enačbo reakcije, ki je tudi potekla v želodcu. 

MgCO3(s)    +    HCl(aq)         →     _________ (aq)    +      CO2(g)      +     ________  (l) 

 

Zakaj natrijevega hidroksida ne uporabljamo kot zdravilo pri težavah zaradi prevelikega 

izločanja želodčne kisline? 
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2. RAZTOPINE 

 

Raztopina je homogena mešanica dveh ali več snovi. 

Topilo: snov, ki je v prebitku 

Topljenec: snov, ki se v topilu raztopi. ( Pri tem ne 

pride do kemijske reakcije ) 

Pri raztopinah je del mase masa topljenca, celotna masa pa masa 

raztopine. 

Če raztopino predstavimo grafično s celotnim krogom, lahko izrezan del 

predstavlja del mase, to je maso topljenca. 

V našem primeru je topljenca ¼ , to je 0,25 ali kot večkrat zapišemo 25 

%. 

 

 

Topnost je lastnost snovi, da se majhni delci snovi porazdelijo med gradniki druge snovi. 

Podajamo jo kot masa topljenca na 100 g vode ( topila ). 

 

Nasičena raztopina: največja možna količina topljenca v določeni količini topila pri določeni 

temperaturi. 

 

Hitrost raztapljanja:  

 večja površina topljenca ( bolj zdrobljen ) 

 večja T ( višja T, Hitrejše molekule, večja difuzija ) 

 koncentracija  (višja je koncentracija, hitrejša je 

kemijska reakcija) 

 

KONCENTRACIJA RAZTOPIN 

Raztopina je trdna, tekoča ali plinasta homogena zmes. Najpogosteje imamo opravka s tekočimi 

raztopinami, ki so zmesi topljenca in tekočega topila. Topljenec je snov, ki jo raztapljamo v 

topilu (običajno voda). Količino raztopljenega topljenca in s tem sestavo raztopine izražamo z 

različnimi veličinami. 
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1. NALOGA 

Kolikšen je masni delež v raztopini,  v kateri smo raztopili 20g soli v 100g 

vode?  
 

 

 

 

 

 

V skodelico je Mojca zlila 150 g vrele vode. V vodo je stresla in premešala zavojček instant 

kapučina, na katerem je bila zapisana masa 7 g. Izračunaj, kolikšen je masni delež 

kapučina v napitku in kolikšna je odstotna koncentracija napitka. 

 

 

 

 

 

 

 

2. NALOGA 

Koliko vode moramo dodati 34,0g NH4Cl, da dobimo 17,0% raztopino? 

Koliko g 17,0% raztopin dobimo?       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(R: m(H2O)=166g,  mr = 200g) 

Izračunajte koliko kalijevega jodida potrebujemo za pripravo 75,0 g raztopine z masnim 

deležem kalijevega jodida 0,45.  

Ο 33,75g     Ο 35g 

Ο 166,77g    Ο 170g 

 

 

 

Koliko gramov topljenca se nahaja v 200g 8% raztopine? 
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3. NALOGA 

Oglejte si graf in krivulje topnosti različnih snovi in dopolnite tekst. Manjkajoče 

besede izberi med navedenimi v oklepaju. 

 

Dopolnite stavek.  

Topnost večine snovi s temperaturo (narašča/pada) 

 _________________________ 

 

Primer take snovi je (natrijev klorid/litijev sulfat). 

Iz grafa je razvidno, da se pri 40 °C v 100 g vode 

raztaplja (100/80) g natrijevega nitrata.  

V 300 g vode bi se pri isti temperaturi raztopilo (3/4) 

-krat več natrijevega nitrata.  

Topnost snovi v odvisnosti od temperature 

 

Topnost katere soli se s temperaturo bistveno ne spreminja?  _____________.   

Katere soli lahko pri temperaturi 20 °C raztopimo približno 150 g, da dobimo nasičeno 

raztopino?  ______________ 

 

4. NALOGA 

Začetke stavkov v levem stolpcu povežite z ustreznimi zaključki stavkov iz stolpca 

na desni strani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa  raztopine 

Masni delež topljenca 

Topnost snovi 

Nasičena raztopina 

Raztopina soli v vodi 

Je primer raztopine, kjer je 

trdna snov raztopljena v tekoči. 

Je enaka vsoti mas topljenca in 

topila. 

Nam pove, kolikšen delež celotne 

raztopine predstavlja topljenec. 

Je odvisna od temperature. 

Je raztopina v kateri je pri dani 

T raztopljeno največ topljenca. 
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KEMIJA  
 
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA ZA 9. RAZRED  
Udeleženec:  

- z uporabo indikatorja razlikuje med kislino in bazo, 

- razume in zna uporabiti pH-lestvico,  
- spozna pomen, uporabo in nevarnost soli, kislin in baz v 

vsakdanjem življenju ter njihov vpliv na okolje,  
- spozna pomen in vlogo kisikovih organskih spojin v 

življenju,  
- spoznava funkcijo in pomen ogljikovih hidratov v 

organizmih,  
- na podlagi eksperimentalnih opazovanj ugotavlja 

lastnosti beljakovin,  
- spozna polimere, 
- opredeli naravne in sintezne polimere, 
- pozna uporabo sinteznih polimerov, 
- spozna gospodarski pomen polimerov in njihove vplive na 

okolje.  
 
Pripravila: Jasna Korbar 


