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Vedenik. POZOR ! Učni listi so namenjeni kot pomoč pri utrjevanju že osvojenega znanja in ne nadomeščajo učenja v osnovni 
šoli. Za eventuelne slabe ocene in napake pri izdelavi učnih listov ne odgovarjamo. Uporaba na lastno odgovornost.  

Ime in priimek :       

Datum :        

PONOVITEV SNOVI 2 

1. Spodnje snovi razdeli na kisle, nevtralne in bazične: 

a) limonin sok   _____________ 

b) zobna pasta  _____________ 

c) destilirana voda  _____________ 

d) klorovodikova kislina _____________ 

e) pecilni prašek  _____________ 

 

2. Kakšen pH bo imela snov, ki je rahlo kisla in kakšnega snov, ki je močno 

kisla? ______________________________________________________ 

 

3. Ali je močnejša baza, ki ima pH 8, ali tista, ki ima pH 13? _____________ 

___________________________________________________________ 

 

4. Kateri plin je v največji meri povzročitelj kislega dežja in kateri je najbolj 

odgovoren za t.i. učinek tople grede? _____________________________ 

___________________________________________________________ 

 

5. Za spodnje reakcije napiši, za kakšno vrsto kemijske reakcije gre in jih uredi: 

a) __ Li + __ O2 → __ Li2O   ______________ 

b) __ H2O → __ O2 + __ H2   ______________ 

c) __ Al + __ I2 → __ AlI3   ______________  
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Ime in priimek :       

Datum :        

PONOVITEV SNOVI 2 - rešitve 

1. Spodnje snovi razdeli na kisle, nevtralne in bazične: 

a) limonin sok   kislo 

b) zobna pasta  bazično 

c) destilirana voda  nevtralno 

d) klorovodikova kislina kislo 

e) pecilni prašek  bazično 

2. Kakšen pH bo imela snov, ki je rahlo kisla in kakšnega snov, ki je močno 

kisla? Rahlo kisla snov bo imela pH malo nižjega od pH 7, močno kisla 

snov pa pH od 0 do 2. 

3. Ali je močnejša baza, ki ima pH 8, ali tista, ki ima pH 13? Močnejša je baza 

s pH 13. 

4. Kateri plin je v največji meri povzročitelj kislega dežja in kateri je najbolj 

odgovoren za t.i. učinek tople grede? Kisli dež v največji meri povzroča 

žveplov dioksid (SO2), učinek tople grede pa ogljikov dioksid (CO2).   

5. Za spodnje reakcije napiši, za kakšno vrsto kemijske reakcije gre in jih uredi: 

a) 4 Li + __ O2 → 2 Li2O   oksidacija – spajanje s kisikom 

b) 2 H2O → __ O2 + 2 H2   analiza - razkroj 

c) 2 Al + 3 I2 → 2 AlI3   sinteza - spajanje  

**************************************************************************************** 
Vseh 100 učnih listov iz predmeta Kemija za 9. razred, skupaj z odgovori, vam je na voljo 
v naši trgovini. Za  naročilo obiščite http://trgovina.otroci.org  
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