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Kisline, baze in soli 

Kisline in baze so del našega vsakdanjega življenja. Verjetno se ne zavedaš, da se 

s kislinami, bazami in solmi srečuješ na vsakem koraku. Naštetih je nekaj primerov 

kislin in baz, ki jih lahko pogosto srečaš v svojem vsakdanjem življenju. Živila, ki 

vsebujejo kisline so kisla. Baze pa se od kislin zelo razlikujejo. Uporabljamo jih v 

posebne namene. V večini primerov pa so njihove lastnosti ravno obratne od 

lastnosti kislin. 
 

Kisline 

V živih bitjih: 

v želodcu: klorovodikova kislina, 

v mišicah: mlečna kislina, 

v urinu: sečna kislina, 

v koprivah in mravljah: mravljična kislina; 

 

 
V prehrani: 

kis: ocetna kislina, 

v zelenjavi: oksalna kislina, 

v sadju: citronska, vinska, jabolčna kislina, 

mlečni izdelki: mlečna kislina. 
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Baze 

 

 rastlinski pepel: natrijev karbonat, kalijev karbonat, 

 alkaloidi v rastlinah: kofein, nikotin, morfij, atropin, kokain ... 

 
Rastlina koka, ki v listih vsebuje alkaloid 

kokain, iz katerega pridelujejo zelo 

nevarno vrsto droge 

 

 

 

 
 

 čistilna sredstva (za pečice, pranje posode, detergenti, mila) in zobne 

paste, 
 

  

 v prehrani (pecilni prašek). 

 

Pri delu v laboratoriju uporabljamo kisline in baze, ki so jedke ali korozivne, 

strupene, zdravju škodljive in dražilne. Pri delu z njimi moramo biti zelo previdni 

in se moramo ustrezno zaščititi. Opremljene morajo biti z znaki za nevarnost. 

 
PH vrednost 

Vrednost pH je merilo za kislost in bazičnost. Zelo preprosto jo izmerimo s pH 

indikatorskimi lističi. pH destilirane vode ima npr. vrednost 7 

(nevtralno). 

 



Soli 

 

Soli so snovi, ki nastanejo pri reakciji med kislinami in bazami. Tipične soli tvorijo 

v trdnem stanju ionsko kristalno mrežo. 

Primer: Natrijev klorid (NaCl): najbolj poznana sol (kuhinjska sol), je zaradi svoje 

razširjenosti in tisočletne uporabe dala ime tudi celotni skupini spojin. 

 

 

 

 
Naloge: 

1. Razvrsti snovi iz naše okolice med kisline ali baze (poveži). 

 

Kis Za vlaganje 

Pecilni prašek kisla snov 

Šipkov čaj 

Aspirin 

RUPURUT 

Pomaranča baZIčna snov 

Coca cola 

Čistilo Za odtoke 

 

2. Pičila te je osa. Osje želo vsebuje bazo. Izmed snovi, ki jih najdeš v kuhinji, 

izberi tiste, s katerimi lahko omiliš osji pik. 

 Z Vodo 

 Z limono 

 S kisom 

 Z zobno pasto 



3. Če bi te pičila čebela, njeno želo vsebuje kislino. Ali si pri tem piku tudi 

lahko pomagaš z istimi snovmi? 

 Da, ker čebelje želo tudi vsebuje bazo. 

 Ne, ker čebelje želo vsebuje kislino. 

 
4. Kakšne barve bi se obarval indikator, če bi bila snov bazična? 

 

Kaj pa če bi bila snov kisla? 
 

 

5. Odgovori na spodnja vprašanja in vpiši snovi na pH lestvico. 
 

a) Na lestvici označi pH destilirane vode. Koliko znaša?  _ 

b) Kakšen pH imajo kisline?  _ 

c) Kakšen pH imajo baze?  _   

d) Raztopina neke kisline A ima pH 5, kislina B pa pH 1. Katera kislina je 

močnejša?    

Na pH lestvici označi pH obeh kislin. 

e) Raztopina neke baze C ima pH 9, baze D pa pH 13. Katera baza je 

močnejša?    

Na pH lestvici označi pH obeh baz. 
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