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Potrebujete pomoč pro reševanju nalog? Za pomoč pri razumevanju snovi nas lahko 
kontaktirate 07 34 82 100 ali info@ciktrebnje.si. Obiščete lahko tudi naše Središče za 
samostojno učenje https://ciktrebnje.si/projekti/ssu-sredisce-za-samostojno-ucenje/  
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IMENA IN SIMBOLI ELEMENTOV 
 

Vsak element ima ime in simbol. Simboli elementov so zapisani v periodnem sistemu 

elementov. Imena elementov izhajajo največkrat iz njihovih latinskih imen. Poglej 

si nekaj primerov v tabeli. 
 

Ime 

elementa 

Latinsko ime 

elementa 

Simbol 

elementa 

Slovenski pomen latinskega 

imena 

baker cuprum Cu Ciper 

živo srebro hydragyrum Hg tekoče srebro 

helij helium He Sonce 

kisik oxigenium O tvoriti kislino 

ogljik carboneum C oglje 

vodik hydrogenium H tvoriti vodo 

natrij natrium Na soda 

Simboli so ponavadi prva črka ali dve črki iz latinskega imena elementa. 
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Elemente v periodnem sistemu lahko razdelimo glede na lastnosti v tri večje 

skupine: kovine, nekovine in polkovine. 
 

 
Kovine 

Vse kovine (razen Hg) so v trdnem agregatnem stanju. Imajo kovinski 

sijaj, prevajajo električni tok in so dobri prevodniki toplote. Kovine 

lahko kujemo in vlečemo. Imajo visoka vrelišča in tališča. Večinoma 

tvorijo trdne kristale. 

Nekovine 
Ne prevajajo električnega toka in toplote. Ne moremo jih kovati ali 

vleči. Kristali niso trdni. 

 
Polkovine 

Imajo nekatere kovinske in nekovinske lastnosti. Vse so v trdnem 

agregatnem stanju, so polprevodniki, kar pomeni, da lahko pri določenih 

pogojih prevajajo električni tok (npr. pri povišani temperaturi). 

 

 

 

 
 

Naloge: 

1.) V periodnem sistemu na prvi strani poišči in pobarvaj naslednje elemente: 

KISIK VODIK OGLJIK 

HELIJ DUŠIK KLOR 

 
2.) Našteti elementi pri prvi nalogi so: 

a) kovine 

b) plini (nekovine) 

c) polkovine 

 
3.) Vrsticam v periodnem sistemu pravimo  , stolpcem pa 

  . 

 
4.) Poveži. 

LITIJ Ima vrstno število 20. 

MAGNEZIJ Najdemo v drugi periodi. 

KALCIJ Najdemo v peti skupini. 

DUŠIK Ima dvanajst elektronov. 
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5.) Simbole zapiši ob ime posameznega elementa. 
 

Baker    

Živo srebro    

Helij    

Kisik    

Ogljik    

Vodik    

Natrij    

Fosfor    

Jod    

Cink    

Žveplo    

 

6.) K navedenim simbolom elementov pripiši njihova imena: 

Ti  

Ca  

Fe  

Cu  

Al          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VIR: 

Povzeto po gradivu Darje Kos Strmec, 
Sajovic I, et al: Kemija 8, i-učbenik za kemijo v 8.razredu osnovne šole, www.eucbeniki.sio.si/kemija 
(1.4.2020) in 
e-učilnica OŠ Belokranjskega odreda Semič: http://ekemija.osbos.si/ (1.4.2020) 
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