
Предлог експерименти за 8-мо одделение 
 

Ознаки 

MG – работа во мали групи 

D. – демонстрационен експеримент 

Боја – резервен експеримент – ако се набават материјалите ќе се изведува 

Сина боја – Назив на експериментот 

НМЛ – кратенка од “наша мала лабораторија”  

Страните се однесуваат на информации за или во врска со експериментот или 

теоријата во учебникот: Хемија за седмо одделение во осумгодишното образование 

од авторите Слоботка Алексовска и Лиљана Антоновска 

 

1MG. Знаци за опасност. Лесно запалива супстанца, група експлозиви – потисни 

експлозиви - Горење на нитроцелулоза - (стр 11). 

2MG. Хемиски промени- Хемиска реакција меѓу сода бикарбона и оцет - Топ со 

CO2 (стр 19). 

3D. Физички промени, Промена на агрегатната состојба на водата (Стр. 20 НМЛ) 

4D. Смеси. Приготвување на смеса од масло и вода, алкохол и вода (Стр. 24 НМЛ) 

5D. Раствори- Приговување на незаситен и заситен раствор од син камен (Стр 26) 

6MG. Презаситени раствори - Хемиски сталагмит (Стр. 26) 

7D. Одделување на состојки од смеси. Декантација, филтрација (Стр. 29) 

8MG. Хемиски реакции и хемиски равенки. Реакција меѓу цинк (магнезиум) и 

хлороводородна киселина (Стр. 59.) 

9D. Реакции на соединување. Горење магнезиум (Стр. 21, Стр. 62. НМЛ.) 

10MG. Реакции на замена. Реакција на калциум хлорид и натриум карбонат (Стр. 

64) 

11D. Добивање на оксиди. Добивање на магнезиум оксид и реакција со вода (Стр. 

103, 104 НМЛ) 

12D. Добивање на оксиди. Добивање на сулфур диоксид и реакција со вода (Стр. 

103, 104 НМЛ) 

13D. Киселини. Реакции на киселините со метали цинк и бакар со азотна, сулфурна 

и хлороводородна киселина (Стр. 113. НМЛ) 

14MG. Поважни реакции на хидроксидите. Реакција меѓу киселина и база (Стр. 

124. НМЛ) 

15D. Поважни реакции на хидроксидите. Реакција меѓу амонијак и хлороводородна 

киселина (Стр. 124) 

16MG. Поважни реакции на хидроксидите. Реакција меѓу хидроксиди и киселински 

оксиди. Реакција на јаглерод диоксид и калциум хидроксид (Стр. 125 НМЛ) 

17MG. Киселини хидроксиди. Детекција на киселина и база со лакмус и 

фенолфталеин.   

18MG. Добивање на соли. Реакција меѓу сол и киселина. Реакција меѓу калциум 

хлорид и јаглеродна киселина (минерална вода). (Стр. 135 НМЛ) 

19MG. Добивање на соли. Реакција меѓу две соли. Реакција меѓу калциум хлорид и 

натриум карбонат (Стр. 135 НМЛ) 

20D. Соли. Дехидратација на син камен (Стр. 138 НМЛ) 

21MG. Соли. Хидратација на син камен (Стр. 138 НМЛ) 



 

Предлог експерименти за 9-то одделение 

 
 

1D. Оксидација и редукција. Горење на магнезиум. Стр. 6  

2D. Некои поважни редокс процеси. Реакција на цинк и бакар со хлороводородна 

киселина. Стр. 12. 

3 MG. Некои поважни редокс процеси. Истиснување на бакар со железо. Стр. 13. 

4D. Некои поважни редокс процеси. Електролиза во Хофманов апарат. Стр 13. 

5D. Својства на металите. Реакција на бакар со сребро нитрат. Стр. 37. 

6D. Калциум. Реакција на калциум со вода. Стр. 40. 

7MG. Калциум. Реакција на варова вода и јаглерод диоксид. Стр. 40. 

8D. Алуминиум. Горење на алуминиум во пламен. Стр. 43. 

9MG. Алуминиум. Амфотерност на алуминиум хидроксид. Стр. 43, 

10D. Бакар. Провери кои од металите, железо цинк алуминиум и сребро може да 

истиснат бакар од раствор на син камен Стр. 46. НМЛ. 

11MG. Кислород. Добивање на кислород. Стр. 51.  

12MG. Водород. Добивање на водород. Стр. 54. 

13D. Водород. Водородот е полесен од воздухот. Стр. 56. 

14MG. Јаглерод. Добивање на јаглерод диоксид (со лушпа од јајце и киселина) Стр. 

59 НМЛ. 

15D. Докажи го присуството на водород, кислород и јаглерод во органските 

соединенија. Стр. 64. НМЛ. 

16D. Карбоксилни киселини. Докажи дека во овошјето има киселини. Стр. 102 

НМЛ. 

17MG. Оцетна киселина. Добивање на оцетна киселина. Стр. 104. НМЛ. 

18MG. Оцетна киселина. Реакцијата на сода бикарбона со оцетна киселина. Топ со 

CO2 Стр. 106. НМЛ. 

19MG. Својства на глукозата и фруктозата. Сребрено огледало. Стр. 113. НМЛ. 

20D. Полисахариди. Реакција на концентрирана сулфурна киселина со брашно и 

памук. Стр. 117. 

21D. Полисахариди. Откриј во кои од дадените продукти има скроб. Стр. 120.НМЛ. 

22MG. Масти и масла. Пенење во тврда и мека вода. Стр. 127.НМЛ. 

23D. Протеини. Докажување на присуство на протеини, промени при загревање и 

таложење на протеините. Стр. 132.НМЛ. 

24MG. Витамини. Дали витаминот C е киселина или база? Стр. 136 

 

 

 

 

 

Останатите ~40 експерименти можеби некогаш ќе ги снимиме и обезбедиме како 

видео експерименти и така можеби еден ден ќе стигнеме до 100 хемиски 

експерименти во видео, демонстрациона форма или за работа во мали групи. Само 

ако бидеме упорни и живееме доволно долго! 


