
9. a – navodilo za delo 

SREDA, 25. 3. 2020 

 

1. in 2. učna ura – LUM  

Navodilo za delo najdeš v spletni učilnici. Navodilo velja za 6 šolskih ur.  

 

3. učna ura – KEM 

Navodilo za delo najdeš TUDI v spletni učilnici. 

KARBOKSILNE KISLINE (organske kisline)  

V prejšnjem tednu si ponovil-a snov o KISIKOVIH ORGANSKIH SPOJINAH (alkoholi, aldehidi, 
ketoni) in si uredil-a  DZ. Tvoja naloga danes je, da odgovoriš na naslednja vprašanja o 
karboksilnih kislinah. Dobro si preberi tekst v učbeniku str. 59- 61. Lahko si pomagaš tudi z e 
kemijo 9, kjer si lahko ogledaš tudi kratke filmčke in animacije.    

 

KEMIJA 9  (str. 97 -101)                 

Svetujem ti, da si vprašanja prepišeš, lahko tudi prilepiš v zvezek.  

1.  Kaj so karboksilne kisline? (glej razpredelnico KOS v zvezku) 

2.  Naštej karboksilne kisline do pete po vrsti!  Pri imenovanju upoštevaj število  gljikovih 

atomov (na primer metanojska -1 C-atom,….) 

3. Slika prikazuje model etanojske kisline. Torej je molekulski zapis CH3 COOH in    

                                                                                                                                    strukturna formula 

                                                                                                                                                         

4. Zapiši z molekulsko,  strukturno in racionalno formulo butanojsko kislino.   

5. Drugo ime za metanojsko kislino je _________________. Zakaj? 

    Drugo ime  za etanojsko kislino je _______________. Zakaj? 

6. Kaj lahko sklepaš o topnosti  karboksilnih kislin? 
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7.  Kaj se zgodi s karboksilnimi kislinami v vodi?  Dobro si poglej modelski prikaz v učbeniku  

str. 60. Prepiši reakcijo, tudi modelski prikaz reakcije. 

8. a.  Kaj nastane pri reakciji ocetne kisline in kalijevega hidroksida? 

    b.  Zapiši to  reakcijo! 

9. Kako dokazujemo karboksilne kisline? Ali prevajajo tok? 

10. Kaj veš o ocetni ali ______________ kislini? 

11.  a. Zapiši formulo mlečne kisline.  

       b. Zakaj spada med hidroksikarboksilne kisline? 

       c. Iz česa nastane mlečna kislina?  

       d. Kaj si o njej slišal pri biologiji? 

12. Uporabi predznanje o elektrolitih (močne kisline, baze) in poskusi rešiti vaje v DZ str. 38-

40, mislim, da smo nekaj že rešili.        

 

4. učna ura – RU 

Ko se prijaviš kot UČENEC  v eAsistentu, pojdi na zavihek KOMUNIKACIJA, ter nato KANALI. Tvoje 

obveznosti v času RAZREDNE URE najdeš samo tam . 

 

5. učna ura – BIO 

Navodilo za delo najdeš TUDI v spletni učilnici. 

Začetki življenja 

V prejšnjem tednu si si prebral-a v učbeniku poglavje Začetki življenja in rešil-a vaje v DZ. 
Tvoja naloga danes je, da odgovoriš na naslednja vprašanja. Pomagaj si z  U 53-58, dobro si 
poglej tudi slike in zapise ob slikah ter povzetek (predvsem bodi pozoren–a na sliko 
časovni trak evolucijske zgodovine življenja  na Zemlji).  Seveda ne pozabi tudi na 
iRokusplus 9, kjer si lahko ogledaš tudi kratke filmčke in animacije.  
 

iRokusPlus – Interaktivni učbeniki nove generacije 

Svetujem ti, da si vprašanja prepišeš, lahko tudi prilepiš v zvezek.  

1. Kdaj je nastala Zemlja?  
2. Kako naj bi nastala Zemlja? 
3. S vprašanjem o nastanku živega so se  ukvarjali že grški filozofi v starem veku.  Kaj so 

zagovarjali? 
4. Kdo je ovrgel hipotezo o nastanku živih organizmov iz nežive snovi? 
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5. Opiši Pasteurjev poskus iz 19. stoletja, ki je zavrnil hipotezo o nastanku živih 
organizmov iz nežive snovi.  

Hipotezo o spontanem nastanku življenja je v 19. stol. dokončno ovrgel mikrobiolog LOUIS 
PASTEUR.  
 

                      
 

Mesno juho je nalil v dve steklenički – brez vratu in z ukrivljenim vratom. Čeprav je juhi v 
obeh bučkah zavrel, so se bakterije razvile le v bučki brez vratu. S tem je dokazal, da se 
življenje ni razvilo spontano. Dokazal je, da živo bitje lahko nastane le iz živega bitja. Ta pojav 
imenujemo BIOGENEZA. 

6. Razloži biokemijsko evolucijsko hipotezo o nastanku življenja. 
7. Kakšni so bili prvi preprosti enocelični organizmi (3 navedbe)? 
8. Prvi organizmi so bili anaerobni heterotrofi. Kaj to pomeni? 
9. Zakaj so se pojavili avtotrofni organizmi? 
10. Kaj je značilno za avtotrofne organizme? 
11. Kateri so bili prvi avtotrofni organizmi? 
12. Kako so se razvile prve kopenske rastline in kakšen je bil prehod rastlin na kopno?  
13. Kateri so bili prvi kopenski vretenčarji in kako so se prilagajali na življenje na kopnem? 
14.  Kratek nazorni pregled evolucijskega razvoja živih bitij (naslednja stran). 

Evolucijski razvoj živih bitij 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. in 7. učna ura – OGL 

Navodilo za delo najdeš v spletni učilnici.  

6. in 7. učna ura – POK 

Navodilo za delo najdeš v spletni učilnici.  

7. učna ura – NI3 

Navodilo za delo najdeš v spletni učilnici.  

 


