
 

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ХЕМИЈА ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА – Општи смјер/Наставни смјер 
 

Назив предмета Физичка хемија 1 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

1Ц16ХОС397 обавезни III 3+3 7 

Наставник проф. др Дијана Јелић 

 

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Општа хемија, Неорганска хемија, Физика 1 Положен испит 

Циљеви изучавања предмета 

Циљ предмета Физичка хемија 1 је теоријско и експериментално проучавање различитих облика материје и 
повезивање њихових микроскопских и макроскопских особина. Хемијска термодинамика представља темељ 
за разумијевање свих дисциплина које се проучавају у оквиру физичке хемије, попут хемијске кинетике, 
електрохемије, колоидне хемије, биофизичке хемије. Стичу се знања о законима термодинамике, о 
термодинамичким функцијама, и на темељу енергетских промјена дефинишу се услови  који одређују смјер 
спонтане хемијске реакције и њен домет. 
Исходи учења (стечена знања) 

Након одслушаног предмета Физичка хемија 1 студент зна да примјени кинетичку теорију гасова и повеже  
макрокопске и микроскопске особине гасова. Зна да израчуна и објасни енергетске промјене које се дешавају 
у сва три агрегатна стања, разумије појам термодинамичких функција енталпије, ентропије и Гибсове 
слободне енергије и може да дефинише стање система на основу датих термодинамичких функција. 

Садржај предмета 
Стања материјалних система. Гасно, течно и чврсто агрегатно стање. Термодинамика. Први принципи 
термодинамике, топлота, рад, унутрашња енерија, енталпија. Термохемија, Хесов закон. Други принцип 
термодинамике, Карноов циклус, ентропија, вјероватноћа. Афинитет хемијске реакције. Хелмхолцова, 
Гибсова енергија, критеријум спонтаности и успоставе равнотеже, Максвелове релације. 
Експериментални дио  
Одређивање топлоте физичких и хемијских промјена, мјерење површинског напона, вискозности, густине 
Методе наставе и савладавање градива 

Предавања, рачунске и лабораторијске вјежбе 

Књиге и други наставни материјал 
Н. Чегар, Ј. Пенавин-Шкундрић, Б. Шкундрић: Основи хемијске термодинамике, Бањалука, 2006 
И. Д. Холцлајтнер Антуновић: Општи курс физичке хемије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000 
Д. Малешев: Одабрана поглавља физичке хемије, Фармацеутски факултет, Београд, 2003 
P. W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford, University Press 
М. Јурањи: Физичка хемија, Збирка решених задатака, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 1998 

Облици провјере знања и оцјењивања 
Лабораторијске вјежбе су услов за излазак на испит. Два теста (рачунски и теоријски дио – 51%). Први из познавања 
агрегатних стања. Други тест из познавања хемијске термодинамике. Усмени дио испита. 

Лабораторијске вјежбе 10 бодова Тест - задаци 15 бодова 

Тест - теорија 15 бодова Завршни испит 60 бодова 

Посебна назнака за предмет:  
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Име и презиме наставника који је припремио податке проф. др Дијана Јелић 
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