
 

PRVA URA KEMIJE V TEDNU OD 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020 

Preberi priloženo gradivo in odgovori na vprašanja. Odgovarjaš lahko v Word datoteko ali pa v zvezek. Če 

boš odgovarjal-a v zvezek, odgovarjaj s celimi povedmi. 

 

 

V pomoč ti je lahko tudi razlaga na e-učbenikih (https://eucbeniki.sio.si/kemija8/949/index.html) 

https://eucbeniki.sio.si/kemija8/949/index.html


RELATIVNA ATOMSKA MASA 

 

1. Zakaj posameznih atomov ne moremo tehtati z običajnimi tehtnicami? 

 

2. Kaj je relativna atomska masa in kako jo označujemo? 

 

3. Kje lahko najdemo relativne atomske mase? 

 

4. Pojasni naslednjo trditev: »Relativna atomska masa fluora je 19.« 

 

5. Približno kolikokrat je atom žvepla težji od atoma helija? 

 

 

NALOGA: Izpolni tabelo. Pomagaj s spletom in s PSE. 

 

Odgovore na vprašanja ter rešeno tabelo mi pošlji na moj mail, da ti jih pregledam. 

  

OPIS elementa: Element je imenovan po… IME ELEMENTA Ar ELEMNTA 

iznajditelju dinamita (Alfredu)   

snovalcu periodnega sistema elementov (Dimitriju)   

največjem fiziku 20. stoletja (Albertu)   

Evropi   



DRUGA URA KEMIJE V TEDNU OD 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020 

Na različnih PSE so lahko relativne atomske mase istega elementa tudi različne - razlikujejo se lahko le v 

številu decimalk.  

Npr. Za H (vodik), ki je najlažji element, na nekaterih PSE piše 1, na drugih 1,0, na tretjih 1,01. Načeloma so 

vse tri vrednosti pravilne.  

Zate je pomembno, da za reševanje (učnega lista) uporabljaš isti PSE in iz njega prepišeš ustrezne 

vrednosti, ki jih ne zaokrožuješ. 

 

 

Reši učni list. Mislim, da naloge niso prezahtevne. Vključene je tudi nekaj matematike, zato si lahko 

pomagaš s kalkulatorjem. List lahko natisneš ali pa prepišeš v zvezek. Sama bolj zagovarjam prepisovanje 

v zvezek - ker se s prepisovanjem marsikaj naučimo in ker ne porabljamo kartuše.  

 

Fotografijo rešenega učnega lista mi pošlji na mail. Pričakujem, da boš obe nalogi rešil-a najkasneje do 

nedelje, 5. aprila 2020. 

 

Če potrebuješ kakšen namig, pomoč, mi piši na mail ali pa me klikni na Hangouts. 

 



 

 
  



 


