KEMIJA 9. razred (a, b, c)

Datum: 23. 3. – 27. 3. 2020

Spoštovane učenke in učenci,
nadaljujemo z učenjem na daljavo. Za vsak teden /2 uri/ bodo pripravljene zadolžitve. Natančno bo opredeljeno, kaj
zapišete v zvezek, kaj rešite v delovnem zvezku in kaj lahko rešite ustno. Na začetku vsake ure bodo podane rešitve
nalog. Če boste imeli probleme z razumevanjem, lahko vprašanja posredujete preko eAsistenta.
Za povezavo na spletne strani eVedez.si, se registrirate in prijavete s kodo, zapisano v delovnem zvezku.
Želim vam uspešno delo.

MAŠČOBE
Rešitve: DZ, str. 43

Maščobe glede na agregatno stanje in izvor
Dopolni preglednico.

MAŠČOBE SO ESTRI
Rešitve: DZ na str. 43

Legenda:
____ del iz maščobne
kisline
____ del iz glicerola

Nasičene in nenasičene maščobe
Rešitve: DZ na str. 44, 4. naloga

Rešitve: DZ na str. 44, 5. naloga

Rešitve: DZ na str. 45, 6. naloga

Zapis v zvezek
LASTNOSTI in POMEN MAŠČOB
 Topnost /polarnost/, gostota



Zakaj so maščobe pomembne za človeka.

Ali veš...

Rešitve: učbenik, str. 71

MILA IN SINTETIČNI DETERGENTI /U, str. 72 – 76 in DZ, str. 48 – 49/

Pojasni, kako odstranjujemo nečistoče. /ustno/
Preberi tekst v učbeniku in reši naloge.

Kaj so mila? /zapis v zvezek/
Oglej si sliko modela in formulo mila.
Pojasni,kaj so mila.

Na skeletni formuli označi polarni in nepolarni del molekule ter razloži vlogo mila pri odstranjevanju
nečistoč oz. pojasni, zakaj je milo prijatelj vode in maščob.

Bazična hidroliza maščobe - umiljenje
Če maščobo segrevamo z bazo, nastane milo in glicerol.
Reši 1. a nalogo v DZ, str. 46

Kaj so detergenti? /zapis v zvezek/
Oglej si formulo mila in detergenta. Pojasni, v čem se razlikujejo.

Reši 2. nalogo v DZ; str. 48
Pojasni, zakaj morajo biti površinsko aktivne snovi biorazgradljive.

Emulgatorji in emulzije /zapis v zvezek/
Oglej si skico emulzije v vodi, nato Pojasni, kaj je emulzija in kaj so emulgatorji.

Navedi nekaj primerov emulzij iz vsakdanjega življenja.
Opiši vlogo emulgatorjev. Navedi nekaj primerov uporabe.

ZA POPESTRITEV
DZ, str. 50, 51: lahko pripraviš solatni preliv in majonezo /lahko fotografiraš/

UTRJEVANJE ZNANJA
– Razmisli in odgovori – učbenik str. 76
– Oglej si eksperimente na spletni strani....eVedez.si (koda DZ –registracija in prijava)
– Kviz znanja 2 : Organske kisikove spojine, 1. del, 2. del na spletni strani…eVedez.si.

Lahko si pogledate tudi spletne strani in rešujete naloge za utrjevaje:
https://interaktivne-vaje.si/kemija/kemija.html
http://www2.arnes.si/~osljts3/NALOGE/KEMIJA/index.htm
www.iRokus in www.iRokusPlus.si
www.znamzavec.si

Ostanite zdravi!

