
 

 

 

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

Назив предмета Неорганска хемија 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

1Ц16ХОС392 обавезни II 3+3 8 

Наставник доц. др Звјездана Сандић 

 

Условљеност другим предметима  Облик условљености 

/ / 

Циљеви изучавања предмета 

Циљ овог предмета је разумијевање периодичних промјена хемијских и физичких својствава елемената с 
обзиром на структуру и положај елемената у Периодном систему. 

Исходи учења (стечена знања) 

Студенти знају да објаснe општа хемијска и физичка својства и реактивност елемената који припадају главним 
групама Периодног система, да опишу основне лабораторијске и индустријске методе добијања одабраних 
хемијских елемената и њихову примјену,  да наведу основне класе једињења која граде одређени елементи, 
објасне њихову структуру и хемијска својства и напишу називе неорганских једињења у складу с 
номенклатуром. 

Садржај предмета 

Од алхемије до Периодног система елемената (ПСЕ) . Настанак хемијских елемената.  
Периодичне промјене својстава хемијских елемената. s - p - d - f елементи.  
Основне класе хемијских једињења  – оксиди, хидоксиди, соли. 
Водоник. Хидриди. Елементи 18. групе ПСЕ (племенити гасови).  
Елементи 1. групе ПСЕ (алкални метали). Елементи 2. групе ПСЕ (земноалкални метали).  
Елементи 17. групе ПСЕ (халогени елементи). Елементи 16. групе ПСЕ (халкогени елементи).  
Елементи 15. групе ПСЕ (група азота). Елементи 14. групе ПСЕ (група угљеника).  
Елементи 13. групе ПСЕ (група бора). Елементи 12. групе ПСЕ (група цинка). 
Општа својства прелазних елемената. Тријада гвожђа и племенити метали. 

Методе наставе и савладавање градива 

Предавање, лабораторијске вјежбе и консултације. 

Књиге и други наставни материјал 

Д. Полети: Општа хемија, II дио, Хемија елемената, ТМФ, Београд, 2000.  
И. Филиповић, С. Липановић: Опћа и анорганска кемија, I и II дио, Школска књига, Загреб 1995. 
З. Сандић: Презентације са предавања из предмета Неорганска хемија доступне на Google Classroom. 
Вјежбе: Интерни практикум за лабораторијске вјежбе. 

Облици провјере знања и оцјењивања 

Активност и излазни колоквијум се односе на вјежбе и услов су за приступање полагању завршног испита.  
Два теста у семестру – провјере знања на основу градива са предавања. Резултати тестова улазе у коначну 
оцјену само ако прелазе 50% предвиђених бодова за исте у току семестра. 

Активност 5 бодова Тестови 30 бодова 

Излазни колоквијум  5 бодова Завршни испит 60 бодова 

Посебна назнака за предмет:  

/ 

Име и презиме наставника који је припремио податке Звјездана Сандић 

 


