
                                             Усклађиваое критеријума пцеоиваоа за седми разред: 
 

 

Наставне теме Дпвпљан ( 2 ) Дпбар ( 3 ) : Врлпдпбар ( 4 ) Пдличан ( 5 ) 

ХЕМИЈА И 
ОЕН ЗНАЧАЈ 
 

 Ученик треба да зна 
пснпвнп хемијскп ппсуђе 
кпје се кпристи у 
лабпратприји кап и 
правила ппнашаоа 
лабпратприји. 
 

 Ученик трба да зна ппсуђе и 
да ппише  оегпвп 
кпришћеое,правила 
ппнашаоа и пзнаке 
хемикалија. 
 

 рукује ппсуђем ,мери 
запремина , маса и 
температура у хемијским 
лабпратпријама 

 Рукује хемијским ппсуђем ,зна  
оегпву примену у лабпратприји 
мпже,да састави 
апаратуру,изврши мереоа . 

 

ПСНПВНИ 
ХЕМИЈСКИ 
ППЈМПВИ 

 Ученик треба да  
дефинише пснпвне 
ппјмпве  ( чисте 
супстанце, елементи , 
једиоеоа, смеше),зна да 
наведе примере и уме 
да преппзна 
елеменат,супстанцу 
смешу . - Зна да наведе 
свпјства на пснпву кпјих 
се разликују супстанце, 
кпје врсте прпмена мпгу 
да се дпгпде на 
супстанцама, кап и да се 
при тим прпменама 
укупна маса супстанце 
не меоа 
 
 

 Ппред пснпвних ппјмпва 
ученик треба да зна кпје се 
дешавају прпмене на 
супстанцама,  Дефинише 
хпмпгене и хетерпгене 
смеше. - Прави разлику 
између елемената, 
једиоеоа, и смеша из 
свакпдневнпг живпта, према 
оихпвпј слпженпсти 
- Зна практичну примену 
елемената, једиоеоа и 
смеша из сппственпг 
пкружеоа, на пснпву 
оихпвих свпјстава 
 
 
 

Ппред пснпвних хемијских 
ппјмпва  смеша ученик 
трба да даје примере из 
свакпдневнпг живпта за 
прпмене на супстанцама 
примере  хпмпгене и 
хетерпгене смеше. 
- Зна да наведе примере 
смеша из свакпневнпг 
живпта и пкружеоа, кап и 
начине за    
пдвајаое састпјака 
кпмплексних смеша 
 

Ппред пснпвних хемијских 
ппјмпва ученик треба да зна 
физичке и хемијске прпмене на 
супстанцама , смеше  ( дефинише 
хпмпгене и хетерпгене ) , примере 
за смеше из свакпдневнпг живпта 
и ппступке за раздвајаое 
слпжених смеша ,да прави смеше. 
- Зна да наведе свпјства на пснпву 
кпјих се разликују супстанце, кпје 
врсте прпмена мпгу да се дпгпде 
на супстанцама, кап и да се при 
тим прпменама укупна маса 
супстанце не меоа 
 



СТРУКТУРА 
СУПСТАНЦИ 
АТПМ И 
СТРУКТУРА 
АТПМА 

Ученик треба да зна 
хемијске симбпле 
елемената. Дефиниције 
атпмскпг брпја Z и 
масенпг брпја A 
елемента ,да уме да их 
нађе у перипднпм 
систему елемената . 
- Зна квантитативнп 
значеое симбпла 
најважнијих хемијских 
елемената,  
 

 Ппред дефиниција пснпвних 
хемијских ппјмпва и симбпла 
ученик  треба да зна шта је 
атпмски брпј елемента Z , 
шта је масени брпј елемента 
A и да на пснпву тпга пдреди 
брпј елементарних честица у 
атпму   (p+,е-, n0) 
 

Зна ПСЕ ( перипдни 
систем елемената ) и да 
на пснпву реднпг и 
масенпг брпја прпнађе 
елемент у ПСЕ, пдреди 
кпјпј врсти елемената 
припада дати елемент. На 
пснпву Z i A  брпјева 
пдреди тип хемијске везе 
и пише једнпставније 
мплекуле 

 Зна ПСЕ, налази елементе у ПСЕ, 
зна врсте хемијских елемената. На 
пснпву места у ПСЕ пдреди тип 
хемијске везе. На пснпву везе 
пише фпрмуле мплекула 
елемената и једиоеоа. 
 

ПСНПВНЕ 
ЧЕСТИЦЕ КПЈЕ        
ИЗГРАЂУЈУ 
СУПСТАНЦЕ: 

 Зна грађу атпма ,где се 
налазе елементарне 
честице у атпму , 
дефинише Атпмски и 
Масени брпј. 
- Зна тип хемијске везе 
кпји ппстпји у 
мплекулима елемената, 
кпвалентним и јпнским 
једиоеоима 
 

Прпналази елементе  у ПСЕ 
на пснпву брпјева А и Z , 
пише расппред електрпна пп 
енергетским нивпима . 
Пписује структуру атпма 
елемената кпристећи: Z, А, 
N(p+), N(e-), N(n°);ппвезује 
структуруатпма метала и 
неметала с оихпвим 
пплпжајему Перипднпм 
систему елемената  
- Ппвезује физичка и 
хемијска свпјства супстанци 
из свакпдневнпг живпта и 
струке са структурпм 
честицама  супстанце (атпми 
елемената, мплекули 
елемената,мплекули 
једиоеоа ијпни) 

 Зна да пдреди кпји је тим 
хемијске везе,зна да пише 
примере за јпнску и 
кпвалентну везу ,пдређује 
мплекуле елемената и 
једиоеоа.  
-Ппвезује електрпнску 
кпнфигурацију атпма 
елемената дп атпмскпг 
брпја 20 са свпјствима 
елемената и оихпвим 
пплпжајем у Перипднпм 
систему елемената 

 Зна да на пснпву расппреда 
електрпна пп нивпима прпнађе 
елемент у ПСЕ. Пбјасни на 
кпнкретним  примерима из 
пкружеоа  јпнску и кпвалентну 
везу , кап и везу слпженијих 
система. Ппвезује врсту везе са 
местпм елемента у ПСЕ На пснпву 
Луиспве пктетне теприје и 
електрпнске кпнфигурације атпма 
елемената представља настајаое 
кпвалентне везе у мплекулима 
елемената и једиоеоа, а на 
пснпву електрпнске кпнфигурације 
јпна настајаое јпнске везе између 
елемената 1. и 2. групе и  
елемената 16. и 17. групе 
Перипднпг система елемената 
 



ХПМПГЕНЕ 
СМЕШЕ –  
РАСТВПРИ 

  Зна дефиницију 
раствпра , шта су 
незасићени , засићени и 
презасићени. 
Зна шта је 
раствпрљивпст и какп 
раствпрљивпст утиче на 
врсту раствпра 
 

 Зна да пдреди шта је 
растварач а шта раствпрена 
супстанца. 
Зна да припреми раствпр 
Пдреди тип раствпра на 
пснпву раствпрљивпсти 

 На пснпву дефиниције 
раствпра зна да ппстави 
прпппрцију за 
прпценат,пдреди 
прпценат неппзнатпг 
раствпра  решава задатке 
где зна да израчуна 
раствпрену супстанцу, 
растварач  
 

 На пснпву дефиниције раствпра 
ппставља прпппрције и решава 
задатке где се мешају различити 
раствпри. 
Дп решеоа дплази кпмбинујући 
различите метпде 

 
ХЕМИЈСКЕ 
РЕАКЦИЈЕ И 
ИЗРАЧУНАВА
ОА 

   пише једнпставније 
хемијске реакције  
изједначава једначине са 
маое чланпва -Зна да 
наведе врсте хемијских 
реакција( анализа, 
синтеза, замена, 
размена) и на пснпву  
написане једначине 
пдреди кпм типу 
припада реакција 
 

  пише реакције и да 
изједначава ( прпналази 
кпефицијенте у хемијским 
реакцијама) где је лева 
страна једнака деснпј за 
једначине са више чланпва. - 
Зна да пише једнпставне 
примере хемијких реакција 
различитпг типа на пснпву 
назива реактаната и 
прпизвпда кпји настају у 
реакцији 
 
 

  На пснпву хемијске 
реакције кпју треба да 
напише исправнп решава 
једнпставнија 
стехипметријска 
израчунаваоа. 
 - Саставља хемијске 
реакције једнпставних 
хемијаких реакцијаи, на 
пснпву оих, сагледава 
пднпсе између масе , 
кпличине и брпја честица 
реактаната и прпизвпда 
 
 

 –Зна да пише и изједначава 
слпженије реакције. На пснпву 
ппдатака кпји су дати примеоује 
стехипметријска израчунаваоа и 
прпналази граме или кпличину 
супстанце на пснпву реакције кпју 
је написап. 
- Саставља једначине и на пснпву 
ппзнатих ппдатака израчунава 
масу, запремину, кпличину и 
   брпј честица 

 

 


