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УВОД 
Научна проучавања даровите деце и младих започета су почетком 20. века и од 

тада су обављена многа истраживања о природи даровитости, облицима њеног 
испољавања и подстицању њеног развоја. Сва питања о даровитости могу се свести на 
два основна- питање идентификације и питање образовања. Давање предности једном 
или другом питању за последицу има одређене импликације на образовање и 
васпитање даровитих ученика.  

Без обзира како се даровитост посматра- да ли су даровити само неки, мањина, 
већина или сви ученици- школа се сматра једним од кључних фактора подршке развоју 
талената. Међутим, данашња школа је место где постоје мале могућности за развој 
креативне даровитости.  

Школи се могу ставити озбиљне примедбе, почев од интелектуалних процеса 
које захтевају школски задаци, преко квалитета знања која нуди и  когнитивног стила 
који подстиче, до особина личности и типа мотивације који развија. У школском раду 
је мало или нимало заступљено дивергентно мишљење, школско учење своди се на 
памћење што већег броја презентованих чињеница,а када се дозволи размишљање и 
трагање за одговором, школске оцене дају се на другачији начин. Тражи се један, тачан 
одговор, до којег је ученик дошао на начин који је показао наставник. 

Поставља се питање: Како да школа, као систем усмерен на већину и 
просечног ученика, задовољи образовне и васпитне потребе даровитих ученика? 

У оваквим околностима они који схватају и уче брже од осталих, они који имају 
посебне склоности и способности за поједине области, најчешће нису ангажовани на 
прави начин и у довољној мери или су, пак, преоптерећени.  

 

С обзиром на изнете проблеме- основни циљ овог мастер рада јесте покушај да 
се: 

 настава усмери према сваком ученику посебно, на основу његових 
индивидуалних потреба, интересовања и могућности; 

 комбиновањем различитих наставних метода и дидактичких стратегија, 
заснованих углавном на принципима активног учења и наставе, ученицима 
пруже квалитетнија и трајнија знања из области класичних метода 
квантитаивне аналзе 

 у настави хемије акценат стави на практичан (експерименталан) рад ученика, 
бавећи се детаљније волуметријским методама заснованим на киселинско-
базним реакцијама 
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1. ДАРОВИТОСТ 
 

1.1. ИСТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД 
 

 Предмет интересовања, како од стране појединаца тако и друштава у целини, 
кроз историју људског рода, били су врхунски домети у активности која је 
унапређивала живот као и покушаји да се они досегну. Данас, пажњу већине људи 
привлаче научна открића, уметничка дела и спортски резултати.  
 Непрестани су покушаји да се утрврди шта стоји у основи свих тих достигнућа, 
како се до њих долази, како настају и развијају се, како се могу увећати и умножити. 
Постигнућа деце често се пореде са постигнућима одраслих стручњака у датој области. 
Међутим док се код одраслих говори о креативној продукцији и стваралаштву, код 
деце су то креативни потенцијали или, прецизније, даровитост. Поређењем деце са 
одраслим ствараоцима испитују се и упоређују њихово понашање, особине личности, 
способности, а све то са жељом да се будући ствараоци препознају и подрже у право 
време и на адекватан начин. 
 Откривање и утврђивање даровитости засновано је на идеји да постоје одређена 
својства која чине даровитост, која су унапред дата и одређена, а откривање тих 
својстава основни је задатак истраживача. Други приступ у процесу идентификовања 
даровитости тежиште помера на стварање услова за развој даровитости и пружање 
одговарајућих образовних могућности потенцијално даровитој деци. 
 Истицање потребе за идентификовањем даровите деце подразумева 
претпоставку да су само нека деца даровита. Са друге стране, истицање значаја 
образовања за испољавање и развијање даровитости увећава број деце коју треба 
третирати као даровиту. Поједини се чак залажу за радикалан став да је сваки 
појединац талентован за одређену област. Васпитно-образовни рад треба да буде тако 
планиран и организован да омогући свој деци, па међу њима и даровитој, да 
максимално испоље своје потенцијале. 
 Даровит ученик не сме бити занемарен јер се у том случају његова даровитост 
неће развити или ће се сасвим изгубити. Свако спутавање и ометање развоја даровитог 
ученика сматра се неповољним. Захтева се уважавање његових развојних и узрасних 
ограничења, неусклађеног развоја појединих аспеката његове личности и других 
актуелних и потенцијалних препрека. 
 Образовање и васпитање даровите деце и младих практично постаје проблем у 
оквиру масовног образовања. Раније је приликом образовања изабраних појединаца 
било великих могућности за усклађивање захтева са способностима ученика, међутим, 
ширење образовања умањује те могућности. 
 У европским земљама, министарствима просвете и другим образовним 
институцијама препоручује се да индивидуалне разлике које постоје међу људима 
поштују и гарантују законима на националном нивоу. Даровити појединци, у оквиру 
својих грађанских права, имају право на адекватне образовне могућности, које ће 
обезбедити развој њихових потенцијала у потпуности. Последња деценија 20. века 
представљала је период изазова, време формирања даровитих младих који ће у трећем 
миленијуму стварати, водити науку и остале области људског живота. 
 У 21. веку од свих младих се очекује да током школовања искористе и развијају 
своје способности. Експлицирани циљеви су креативност, ментална флексибилност, 
независност, самосталност у мишљењу, способност одлучивања. Знања и вештине које 
ученици стичу и развијају током свог школовања требало би да им омогуће не само да 
успешно раде, већ и да квалитетно живе. Према проценама Светског савета за даровиту 
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и талентовану децу (The World Council for Gifted and Talented- WCGT) потреба за 
умним и креативним појединцима више није само питање друштвеног напретка, већ 
опстанка човечанства. [Максић, 2007] 
 

1.2. ТЕОРИЈЕ ДАРОВИТОСТИ 
 
 Бројност теорија и дефиниција указује да се даровитост може одредити на 
много начина и да има пуно битних карактеристика. Једнако су вредне и прихватљиве 
теорије и дефиниције које се односе на даровите особе, даровито понашање и даровито 
постигнуће. Док развојне теорије прате  
развој даровитости кроз живот појединца од предиспозиције до даровитог постигнућа, 
когнитивистички орјентисане теорије покушавају да објасне сазнајне механизме и 
процесе који су у основи даровитог понашања. Оба приступа су потребна и корисна јер 
тек заједно нуде целовита решења.  
 Неки аутори третирају даровитост као јединствен феномен, тврдећи да постоје 
одређена заједничка својства даровитих појединаца без обзира на област у којој су 
даровити, док дрги говоре о посебним врстама даровитости, као што су интелектуална, 
академска, креативна, уметничка, социјална и психомоорна, наглашавајући разлике 
међу њима и значај тих разлика за суштину даровитог постигнућа у датој области. У 
сваком случају, даровитост се увек испољава кроз конкретне области људске 
делатности (наука, уметност, спорт). Нема правила о броју области у којима једна 
особа може бити изузетна, ни о тренутку када ће се овакво понашање и достигнуће 
испољити код појединца. Велике су индивидуалне разлике међу даровитим особама у 
количини дара који поседују и у могућностима да то што имају испоље и развију до 
друштвено вредног производа. 
 У детињству и младости, на даровитост највише указују високе способности, 
посебно способност за учење. Даровита деца и млади у поређењу са недаровитим, брже 
уче нове стратегије решавања постављених задатака и раније их досежу, пре свега у 
области у којој се испољава њихова даровитост. Даровита деца редовно поседују већу 
количину знања од вршњака и другова из одељења о предмету свог интересовања. Али, 
није лако одредити да ли дете решава постављене задатке зато што је талентовано за 
одређену област или, једноставно зато што има већу количину знања о датој ствари.  
 Најчешће цитиране и најутицајније теорије о даровитостима су Стернбергова, 
Рензулијева и Гањеова теорија. Осим што се могу сматрати репрезентативним за 
читаве класе сличних теорија, вредност ових теорија лежи и у томе што оригинално 
решавају релације између кључних појмова-способности, креативноти и личности. 
Поред основних постулата, свака теорија посебно разматра улогу школе и школског 
учења у развоју даровитости и стварању даровитих дела. [Максић, 2007] 
 
 

Стернбергова теорија о даровитим особама 
 

Даровитост према Стернбергу јесте изузетна, неуобичајена интелигенција. За 
њено објашњење аутор нуди сложену теорију коју изводи из своје теорије 
интелигенције. Даровитост није једнодимензионално својство, није потпуно иста код 
свих особа, као што није иста ни сама интелигенција. Даровитост се може досегнути 
различитим путевима и испољавати кроз различите облике. Когнитивни, искуствени и 
адаптивни аспект интелектуалне даровитости објашњавају се компонентном, 
искуственом и контекстуалном подтеоријом. Прва подтеорија одговара на питање како 
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су понашања интелигентна у датом окружењу. Повезује интелигенцију са унутрашњим 
светом и спецификује менталне механизме који леже у основи изузетно интелигентног 
понашања. Може се говорити о три врсте информационо-процесних компонената. 
Стернберг разликује компоненте стицања знања, метакомпоненте и делатне 
компоненте, у зависности од тога да ли се ради о процесима који учествују у учењу 
како се нешто ради, у планирању шта ће се и како радити или у самом обављању 
задатака. Метакомпоненте обухватају процесе вишег реда који се користе код 
планирања, праћења и одлучивања током рада на задатку.  
 Искуствена подтеорија односи се на питање која су понашања интелигентна за 
дату идивидуу. Односи се на значај предходног искуства за задатке који се решавају 
или на ситуације у оквиру којих се јављају постављени задаци. Према Стернбергу 
најважније су вештине рада са новим, непознатим матаријалом (јављају се код 
разумевања задатка и код решавања задатка) и способност аутоматизовања 
информационих процеса. Новина и аутоматизација иду заједно тако да што је особа 
ефикаснија у погледу једне од њих, остаје више могућности да буде успешна и у 
другој. Међутим, са повећањем искуства опада новина и задатак постаје мање погодан 
за мерење интелигенције (са становишта новина). 
 Контекстуална подтеорија објашњава где су која понашања интелигентна (за 
кога и у којој средини). Ова подтеорија повезује интелигенцију са спољашњим светом 
који окружује дату особу. Свака, па и изузетна интелигенција испољава се у некој 
средини и окружењу. Изузетна интелигенција јавља се у контексту сврховите 
адаптације на околину, као обликовање околине и као селекција околине која је 
релевантна за дату особу. Изузетна интелигенција се не може у потпуности разумети 
изван социокултурног контекста, као што се и процена интелигенције једне особе може 
да разликује од једне до друге културе. За мерење контекстуално усмерене 
интелигенције могу се употребити три класе интелигентних понашања: способност 
решавања проблема, вербалне способности и социјалне компетентности.  
 Креативност се, према Стернберговим речима, може сматрати димензијом 
интелигенције, као и типом даровитости. Дефинисање креативне даровитости као 
посебног типа даровитости не негира креативност као димензију интелигенције, већ 
омогућава прављење дистинкције између академске и креативне даровитости. 
Раздвајајући академску и креативну даровитост Стернберг даје предност другој због 
значаја који има за шире друштво. 
 Креативна даровитост укључује когнитивне, стилске, личне, мотивационе и 
срединске аспекте, који се разликују од оних које подразумева академска даровитост. 
Креативно постигнуће потврђује се резултатима и прихвата онда када решава 
постојећи проблем.. 
 Најбитније интелектуалне карактеристике креативно даровитих особа 
представљају њихове способности да виде проблеме на другачији начин од осталих 
људи, да мисле дивергентно о могућим решењима и да користе процесе увиђања 
приликом решавања проблема или испуњавања задатка. Креативно даровити људи су 
изузетно успешни у дефинисању проблема, стратешкој употреби дивергентног 
мишљења и вештинама селективног кодирања, поређења и комбиновања информација. 
Наредну карактеристику креативно даровитих људи представљају њихова велика 
знања. Стварању креативних дела предходе године учења и стицања знања. Даровита 
деца много времена проводе прикупљајући информације у области свог интересовања, 
што им обезбеђује добру основу знања. Поседовање знања о одређеном предмету 
помаже појединцу да створи рад који ће бити нов у датој области, дозвољава му да се 
постави као опонент и, уопште, обезбеђје стварање квалитетног рада. Међутим, велико 
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знање може имати негативан утицај на креативност у том смислу што ограничава 
перспективу појединца, умањујући његове способности да понуди свеже идеје.  
 Појединци могу имати исте високе способности, али ће њихово постигнуће бити 
различито јер се међусобно разликују по томе како користе те своје способности. 
Склоност појединца да своје способности користи на одређен начин представља његов 
интелектуални или когнитивни стил. Стернбергова теорија когнитивих стилова 
заснована је на појму менталног самоуправљања. Принтипи којима људи управљају 
својим мислима могу се упоредити са принципима којима влада надгледа народ. 
Слично управи, која има три основне функције-законску, извршну и судску, ментални 
процеси могу се груписати у законске, извршне и судске. Законска функција ствара, 
формулише и планира; извршна функција изводи планове које је створила законска; 
судска функција укључује суђење, анализирање и критиковање, што је неопходно за 
процењивање онога што су законска и извршна функција смислиле и урадиле.  
 По Стенберговом уверењу, сваки човек у свом менталном функционицању 
испољава доминантно једну од напред описаних функција које представљају његов 
стил мишљења. Особе са законским стилом воле да стварају своја правила, раде на 
проблемима који су јединствени, на задацима који су слабије структурисани и 
захтевају конструктивно планирање. Особе које имају доминантни извршни стил воле 
да следе правила и израчунавају који су путеви најбољи за примену плана, бијајући 
проблеме са задатом структуром. Људи са судским стилом склони су процењивању 
правила и процедура, суђењу о постојећим структурама и испитивању понашања људи. 
Креативно даровите особе одликује претежно законски стил. Овај стил мишљења 
обећава најбоље услове за испољавање креативности, стварајући ситуације које 
захтевају увођење новог и укључивање маште како би се премостило непознато, 
повезало разнородно итд.  
 Следећи извор креативне даровитости о коме говоре Стернберг и Лубарт 
представљају особине личности. Како би особа створила креативно дело неопходно је 
да има и одређени склоп особина које ће јој у томе помоћи. Највећи значај међу 
карактеристикама личности имају: способност толерисања нејасноћа, спремност за 
умерено преузимање ризика, жеља да се превазиђу тешкоће и да се издржи упркос 
њима, да се и даље напредује и ''расте'' у датој области. Неопходно је и извесно 
самопоштовање, које помаже појединцу да поднесе и реши проблеме са којима се 
сусреће.  
 Разликујући мотивацију усмерену на циљ (спољашњу) и на задатак 
(унутрашњу), Стернберг и Лубарт тврде да код креативно даровитих особа доминира 
мотивација орјентисана на задатак. Аутори креативних дела испољавају велико 
интересовање и љубав за предмет којим се баве, високу концентрацију пажње и упорно 
раде у одређеној области и на одређеном проблему док не дођу до његовог решења. 
Међутим, и спољашње награде такође могу успешно да мотивишу креативну 
продукцију у случајевима када већ постоји висок ново мотивације орјентисане на 
задатак, што се дешава у каснијим фазама креативног рада (онда када се идеја 
реализује). 
 Све наведене карактеристике-способност, знање, когнитивни стил, особине и 
мотивисаност-претварају се у креативну даровитост у интеракцији са окружењем у 
којем се особа налази. Средина највише утиче на развијање креативности својим 
садржајима и орјентацијама, опремљеношћу, награђивањем и вредновањем креативних 
производа. Поједине средине посебно су стимулативне јер омогућавају учење и 
стицање потребног искуства и пружају добре узоре. Креативни ствараоци често потичу 
из породица и средина које су пружале повољне услове за њихов развој. Оно што важи 
за породицу, важи и за остале друштвене институције. Креативно понашање испољава 
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се тамо где се награђује, што значи да средина која награђује некреативно, 
конформистичко понашање не може да очекује креативност људи који у њој живе.  
 Разматрајући улогу школе у развоју и подстицању даровитости, Стернберг и 
Луберт своју пажњу усмеравају на могућности које школа нуди за развој креативне 
даровитости. Своје анализе закључују констатацијом да је данашња школа место где 
постоје мале могућности за развој креативности ученика. Оцене су толико значајне да 
ученици брзо науче да не ризикују, већ да мисле и одговарају на тражени начин. 
Вођени спољашњом мотивацијом, ученици могу да постигну висок успех у школи а да 
при том уопште нису стварно заинтересовани за задатке које испуњавају. Кроз 
целокупно школовање, наставник одређује шта ученик треба да ради, а од ученика се 
очекује да то што се тражи и уради. Очигледно је да се награђују ученици који 
испољавају извршни когнитивни стил. Могућности за развијање законског и општег, 
глобалног стила, врло су мале. Коначан резултат је да ученик не развија мотивацију 
усмерену на задатак, која му је неопходна за креативну продукцију. Стернберг и 
Лубарт су врло критични јер се на тај начин креативност не тражи и не подстиче. 
Примедбе о погрешном извору и неадекватгном раду односе како на обавезни програм, 
тако и на разне програме намењене даровитим ученицима. Ови програми пружају 
сличне могућности које пружају редовни програми, не утичући битно на креативност 
ученика. [Максић, 2007] 
 
 

Рензулијева теорија о даровитим понашањима 
 

Рензули под даровитошћу подразумева даровито понашање. Оно одражава 
интеракцију три групе карактеристика: натпросечне интелектуалне способности, 
високог нивоа посвећености задатку и високог нивоа креативности. Даровита и 
талентована деца су она која поседују (или су способна да развију) овај композитни 
склоп црта и примењују га на било коју потенцијално вредну област људског рада. 
Даровитост деце разликује се од даровитости одраслих. Деца могу да буду даровита 
тако да успешно испуњавају задатке који им се постављају у школи и код куће, 
испољавајући при том велику способност учења. Одрасле особе постижу креативно-
продуктивну даровитост, која се тешко се мери, ретко јавља и захтева присуство све 
три групе помињаних карактеристика,. Даровито понашање јавља се код неких људи, у 
неким периодима живота и под одређеним условима. Рензули прихвата опредељење 
већине истраживача да је за висок ниво креативно-продуктивног остварења у 
одређеном пољу потребна натпросечна, али не и изузетно висока интелигенција. Када 
је количник интелигенције 120 или већи, увећава се и значај других, неинтелектуалних 
варијабли за квалитет постигнућа.  
 Рензули говори о добрим натпросечним способностима, разликујући опште и 
посебне способности које у њих улазе. У опште способности улазе: висок ниво 
апстрактног мишљења, вербално и нумеричко резоновање, схватање просторних 
односа, меморија и вербална флуентност, адаптација на нове ситуације и обликовање 
нових ситуација као и аутоматизација информационих процеса (брзо, тачно и 
селективно преношење информација). Посебне способности подразумевају примену 
различитих комбинација општих способности на једну или више области знања или 
људског деловања.  
 Посвећеност задатку подразумева велику заинтересованост, занос, фасцинацију 
и укљученост у проблем; капацитет за истрајност, издржљивост, одређеност, тежак и 
посвећен рад; самоповерење, јак его и веровање у сопствену способност за извођење 
значајног посла; задржавање отворености и спремност да се прихвати критика од 
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других, као и да самог себе критикује; развијање укуса за лепо и квалитетно како у 
свом раду, тако и у раду других људи.  
 Креативност у оквиру даровитости, за Рензулија представља, флуентност, 
флексибилност и оригиналност мишљења, а испољава се као: отвореност за различита 
искуства, пријемчивост за ново и другачије у мислима, радозналост, спекулативност, 
склоност пустоловинама, ''ментална живахност'', жеља за преузимањем ризика у 
мислима и стварних активностима; осетљивост за детаље, жеља да се реагује и дела 
према спољашњим стимулусима на сопствене идеје и осећања.  
 Рензули, слично Стернбергу, у својим новијим радовима посебну пажњу 
посвећује креативности, коју дефинише као креативну продуктивност. Овај аутор је 
заинтересован за креативна понашања која се испољавају кроз креативно постигнуће и 
производе.  
 Анализа креативне продукције може да пође од карактеристика појединаца. Код 
ученика, мора да укључи њихове способности, интересовања и стилове учења као 
најважније личне варијабле. За разматрање услова подстицања креативне продукције 
важно је одредити тип креативности који се развија. Рензули разликује ситуациону и 
реално-продуктивну креативност. Ситуациона креативност постоји када се решава 
постављен проблем, а ангажовани појединац свој рад доживљава као 
самоактуализујућу активност. Реално-продуктивна активност подразумева рад на 
самостално изабраном проблему, уз коришћење аутентичне метотологије и резултира 
стварањем јединственог постигнућа. Специфичности креативне продукције проистичу 
још из области у којој се креативан рад изводи (уметност, природне науке, друштвене 
науке) и варијабли које утичу на креативан процес (узраст, културни и социјални 
миље, специфичне потребе, дух времена, шире окружење). [Максић, 2007] 
 
 

Гањеова теорија о даровитим постигнућима 
 

За разлику од Стернберга, који даровитост тражи у когнитивним механизмима и 
процесима, и Рензулија, који разматра даровита понашања, Гање у центар свог 
интересовања ставља даровито постигнуће. Даровитост за Гањеа представља изразиту 
натпросечну компетентност у једној или више области и способности (интелектуалној, 
креативној, социо-емотивној и сензомоторној), а изразита натпросечност у једном или 
више подручја људских активности је таленат. Креативност је само једно од подручја 
људске способности које може (али не мора обавезно) да учествује у свакој области 
даровитости. Диференцираним моделом даровитости талената Гање прави јасну 
разлику измеђи даровитости и талента. Даровитост означава поседовање и коришћење 
неувежбаних и спонтано изражених природних способности (потенцијала, дара) у 
најмање једној области способности, у степену који детету омогућава да се у поређењу 
са вршњацима, по тој карактеристици, нађе међу 15% најбољих. Таленат означава 
супериорно владање систематски развијеним способностима и знање у бар једном 
пољу људске активности у степену који дететово постигнуће сврстава међу 15% 
најбољих резултата његивих вршњака активних у његовом пољу. У оквиру 15% 
најбољих који представљају основну категорију талентованих особа, могу се 
разликовати три подгрупе-нижи, средњи и највиши ниво постигнућа. Нижи ниво 
постигнућа означен је као умерено талентован и обухвата 2-3% најталентованијих 
особа највиших резултата у пољу које се посматра. Као високо талентоване могу се 
означити једна до две особе на хиљаду, а екстремно талентовано је само двадесет до 
тридесет особа од милион људи.  
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 Гањеов модел, осим појмовног одређења даровитости и талента, објашњава 
процесе који помажу развој потенцијалне даровитости до манифестованог талента. 
Гање најпре одређује домене даровитости, тј. потенцијале. Модел садржи пет домена 
способности: интелектуалне, креативне, социоафективне, сензомоторне, и ''остале''. 
Интелектуални потенцијали обухватају резоновање, памћење и суђење. Креативан дар 
односи се на оригиналност, инвентивност и хумор. Социоафективни потенцијал 
испољава се кроз самосвест, емпатију, вођство. Сензомоторни потенцијал испољава се 
преко снаге, фине моторне контроле, трајања и флексибилности моторних радњи. 
Даровитост је природна способност која има генетску основу и може се опазити у 
сваком задатку са којим се дете суочава током свог школовања.  
 Потенцијали се могу лакше уочити код млађе деце зато што су утицаји околине 
и систематско учење деловали само у ограниченој мери, тако да се оно што дете уме и 
зна не може приписати њима. Код старије деце, па и одраслих особа, даровитост се 
испољава преко лакоће и брзине којом стичу нове вештине у било ком пољу људске 
активности. То су оне природне способности које неки лаици зову ''таленти'' или 
''природни таленти'' док их Гање назива ''дарови''. Дарови се прогресивно трасформишу 
у таленте, који представљају добро трениране и систематски развијене вештине које 
карактеришу одређено поље људске активности или постигнућа. Природне 
способности или дарови могу се описати као ''сиров материјал'' који представља 
саставни део талента. Ово значи да таленти обавезно укључују натпросечне природне 
способности, односно нико не може бити талентован уколико није даровит. Међутим, 
ако је неко даровит не значи обавезно да ће постати талентован. Пример за овај случај 
су многа интелектуално даровита деца која у школи не постижу одговарајући 
академски успех. Њихове природне способности остале су на нивоу потенцијала. 
Школски неуспех најспособнијих ученика озбиљан је лични и друштвени проблем. 
Један од кључних задатака школе јесте трансформација почетних потенцијала ученика 
у праве таленте.  
 Следећи елемент модела који повезује потенцијале и таленте јесу развојни 
процеси, а чине их учење, увежбавање и коришћење. Дете или адолесцент развија 
таленат систематским учењем, када се одређена активност увежбава и када се користи 
у пракси. Сва три процеса једнако су важна и ниједан од њих не може се изоставити. 
Процеси су интензивнији што је виши ниво талента који се тражи. На развојне процесе 
делују две групе фактора које Гање назива катализаторима. Међу катализаторима из 
личности најважнија је мотивација, која започиње процес развоја талента претварајући 
дар у таленат. Такође, релевантне карактеристике личности чине темперамент и 
особине. Темперамент, као наслеђена предиспозиција особе да се понаша на одређени 
начин, и стечени стилови значајно доприносе развоју талента, било да га стимулишу 
или успоравају (а могу и да га блокирају). Подједнако значајан катализатор развоја 
талента јесте окружење. Средина уопште, делује преко одређених особа, значајних 
догађаја и појединачних пројеката. Поред родитеља, вршњака и наставника, значајне 
особе могу постати други рођаци и људи из ближег и даљег окружења, који на развој 
талента детета могу деловати позитивно или негативно.  
 Креативност за Гањеа постоји као врста даровитости тј. способности, 
потенцијала. Креативност се испољава у разним областима, где представља мање или 
више значајан аспект понуђеног постигнућа или обављања неке радње. Нема 
креативности независно од предмета и активности које је садрже, те стога нема ни 
смисла да се креативни таленат посебно анализира. 
 Тумачење улоге школе у развоју дечијих талената код Гањеа знатно је 
скромнији од оног које нуде два претходна аутора. Оно што се може наћи код Гањеа 
јесу профили талентованих ученика. Он је прикупио велики број описа које је назвао 
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прототиповима даровитих ученика и испробавао их у више истаживања. Испитивања 
дају различите комбинације типова, откривајући непотпуност једних и преклапања 
других. Ипак, описи пружају корисне информације, и то баш због чињенице да су 
потврђени као школска реалност. Шира верзија Гањеових прототипова разликовала је 
њих четрдесет, ови описи садржали су интелектуалне, социоафективне, креативне и 
физичке ставове, као и академске, техничке, уметничке и интерперсоналне таленте. У 
једној од последњих верзија губе се креативни ставови и технички таленти. Одређене 
способности и таленти два пута се више везују за мушку него за жеску децу. За дечаке 
је чешће процењивано да имају физичке способности и техничке таленте, док су 
девојчице чешће процењиване као талентоване за уметност (посебно музику) и са 
вишим социоафективним способностима. На чврстину изречених судова и њихово 
рано формирање указује то што није било разлика у проценама између ученика и 
наставника нити између ученика нижих и виших разреда.  
 Према новијим испитивањима, листу од дванаест најчешћих типова даровитих 
ученика у учионици чине:  

 енциклопедиста – пуно зна о разним стварима и изван школских предмета; 
 ''муња'' – брзо разуме објашњење и често налази одговоре пре других; 
 поверљив тип – зна да слуша и чува туђе тајне, теши друге и чини да им буде 

добро; 
 дипломата – брзо склапа пријатељства, лако комуницира са одраслима и децом 

коју не познаје;  
 гимнастичар – добар у физичким вежбама које захтевају ритам, равнотежу и 

координацију; 
 особа брзих рефлекса – врло вешт са рукама, добар у играма које захтевају брзе 

рефлексе; 
 граматичар – пише без грешака, добро зна граматичка правила; 
 географ – пуно зна о различитим крајевима света и начину живота у појединим 

земљама; 
 комичар – добар у имитацијама и импровизацијама; 
 инструменталиста – добро свира један или више музичких инструмената;  
 судија – успешан у решаваљу спорова између ученика, зна да помогне другима 

како да направе компромис, како да се договоре и сложе; 
 координатор – добар организатор, зна како да расподели посао и све стиже на 

време. 
Овај списак обухвата по два представника интелектуалних ставова 

(енциклопедиста и ''муња''), социоафективних ставова (поверљив тип и дипломата), 
физичких ставова (гимнастичар и особа са добрим рефлексима), академских талената 
(граматичар и географ), уметничких талената (комичар и инструменталиста) и 
интерперсоналних талената (судија и координатор). У школи се ради са ученицима 
који изгледају овако како их је описао Гање. Прецизније, о већини ученика наставници 
и њихови другови из одељења знају оно што се може изрећи предложеним описима. 
Осим описа ученика са којима наставник ради у одељењу, потребно је још пуно 
информација о њиховим могућностима и потребама, као и инвентивност наставника 
како би се подржали њихови таленти. При том, наставник мора знати да у одређеном 
тренутку може пронаћи неки од описаних талената, али да се у сваком тренутку могу 
појавити, дефинисати и тражити неки други таленти. [Максић, 2007] 
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2. МЕТОДИЧКИ ПРИСТУПИ У РАДУ СА ДАРОВИТОМ 
ДЕЦОМ 

 
 

2.1. НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 
 

Наставне методе обухватају различите облике рада између професора и ученика 
у наставном процесу, а проучава их дидактика. Оне дефинишу, како ток наставног 
процеса, тако и активности професора и ученика у њему, ради остваривања васпитно-
образовних задатака. Наставне методе представљају научно проверене путеве 
посредног или непостедног стицања знања, формирања вештина и навика и, како 
самосталног, тако и уз помоћ наставника, развоја когнитивних, емоционалних и 
физичких способности ученика у наставном процесу. Најбоље резултате у настави увек 
даје комбинација различитих метода, од којих свака има одређени методички значај и 
улогу.  

Наставним методама у смислу њиховог проучавања, промовисања и увођења у 
праксу су се бавили како методичари, тако и многи педагози и психолози (Ивић, 
Пешикан, Баковљев, Флеминг, Кркљуш и др.). Међутим, за разлику од осталих Стипан 
Јукић је начинио квалитативни помак предложивши поделу наставних метода према 
којој, осим класичних наставних метода, као посебну методу издваја истраживачку 
наставну методу. По њему, ова метода обухвата сваку врсту истраживања у настави, од 
истраживања литературе и илустрација, преко истраживања путем огледа, 
истраживања свих врста проблема и задатака, до истраживања путем компјутера и 
других аудио-визуелних средстава. Стипан Јукић истраживачку методу сматра 
најважнијом наставном методом, јер јој је задатак да ученике учи учењу и критичком 
мишљењу и оспособљава их за перманентно самообразовање кроз целокупно 
школовање. [Сикирица, 2003]  

  
 
 

''У уму човека задржава се само знање усвојено кроз мисаону и 
практичну активност'' 

Платон 
 

2.1.1. Метода активног учења и наставе (АУН метода) 
 
Према принципима АУН методе, ученик се сагледава као целовита личност која 

треба да стваралачки мисли и ради у процесу усвајања знања и савладавања вештина. 
Циљ активне школе је усмерено или вођено окривање, дакле логичко и смислено, а не 
механичко, усвајање знања кроз креативан рад, али, истовремено, и развој личности и 
индивидуалности. Само се на тај начин постиже развој оригиналности у идејама, 
инвентивности у раду флуентности и флексибилности у мишљењу, као највреднијим 
особинама личности, на шта се у активној школи, ставља посебан акценат.  

У активној школи професор хемије оцењује, пре свега, задовољство ученика 
предузетим активностима, његов напредак у развоју способности, мотивисаност за рад 
и помак у развоју личности, па тек онда и степен усвојености знања који је у наставни 
постигут. Овај концепт захтева од професора хемије да, поред стручног, поседује и 
одређен степен педагошко-психолошког образовања и припреме, као и да сарађује са 
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педагогом и психологом што АУН методи у настави даје интердисциплинаран 
карактер.  

Иако принципи активног учења, у овом тренутку и објективним условима рада, 
изгледају као визија неке далеке будућности у области методике наставе, професор 
мора да зна да будућност почиње сада и да се тиме у свом раду руководи. [Ранчић и 
Анђелковић, 2007] 

 
 

2.2. ДИДАКТИЧКЕ СТРАТЕГИЈЕ 
 

Упоредо са развојем наставне праксе и дидактике мењала се и организација 
наставе. Дидактичке стратегије подразумевају скуп смишљених и економичних 
поступака организације наставе. Дидактичке стратегије разликују се на основу улоге 
главних субјеката у настави. У том смислу разликујемо следеће врсте настава:  

 предавачка настава,  
 хеуристичка настава,  
 проблемска настава,  
 истраживачка настава, 
 менторска настава,  
 практична настава. 

Свака ова наведена стратегија обухвата одређене наставне методе и поступке.  
Наставна метода представља начин активирања учесника васпитно-образовног 

процеса. 
Поступци представљају темељно разрађене начине активирања наставника и 

ученика. Свака наставна метода примењује више поступака. 
У области природних наука, па и у настави хемије доминантне су: 

 стратегија учења откривањем и 
 стратегија учења поучавањем. 

 
Учење откривањем заснива се на властитом искуству, док се учење поучавањем  

заснива на усвајању знања и искустава до којих ученик не долази самостално. [Ранчић 
и Анђелковић, 2007] 
 
 

2.2.1. Стратегија учења поучавањем 
 

Примењују се  следеће врсте наставе: 
 Хеуристичка настава једна је од најстаријих дидактичких стратегија, име је 

добила по Архимедовом узвику ''хеурека'' када је открио закон о потиску тела у 
течности. Наставник мисаоно води ученике кроз наставни процес све до хеуреке, тј. 
отрића суштине и идеје наставног садржаја. Схватање ученика је показатељ да ли је 
наставник успео да оствари циљ ове наставе. 

 Проблемска настава полази од дефинисања неког проблема. Важно је да у 
процесу дефинисања проблема учествују ученици, они треба да уоче проблем, односно 
супротности између онога што знају и онога што опажају. Проблем се може поставити 
у виду питања, констатација или потребе да се изврши нека анализа, мерење и др. Врло 
је важно јасно дефинисати проблем. Након дефинисања проблема тражи се одговор, у 
овој фази је такође неопходно активно учешће ученика. 
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 Програмирана настава уводи се са циљем решавања проблема различите 
брзине савладавања наставних садржаја ученика. Наставни садржаји које треба 
савладати дати су унапред утврђеним редоследом. Након сваког корака, ученик бира 
једно од понуђених решења, при чему одмах добија повратну информацију. Међутим, 
повратна информација не садржи само податак да ли је одговор тачан или не, већ 
упућује ученика на исправно закључивање. Програмирана настава веома ефикасно се 
реализује уз помоћ рачунара, мада је могућа њена реализација и помоћу 
лабораторијских радова или штампаних материјала (уџбеник, програмиране секвенце, 
итд.). 

Учење откривањем полази од уочавања и дефинисања проблема преко 
сопствене активности, до извођења закључака и проналажења решења. Учење 
откривањем још се назива и искуствено учење јер се до сазнања долази властитим 
искуством. [Ранчић и Анђелковић, 2007] 
 
 

2.2.2. Стратегија учења откривањем 
Учење откривањем једна је од најзначајнијих наставних метода. Ова метода је 

продуктивна, истраживачка и мотивишућа. Учење откривањем представља висок 
облик активног учења. Опште знање се не даје у готовом виду, већ га ученик сам 
открива.  

Суштина методе је да:  
 ученици откривају правила, законе, принципе који су раније били непознати; 
 ученици до нових чињеница долазе властитим искуством и напором. 

Учење откривањем одликују бројне педагошке, психолошке и дидактичке вредности. 
Педагошке вредности огледају се у следећем:  

 обезбеђена је субјекатска позиција ученика; 
 повећава се интелектуално ангажовање ученика; 
 негује се продуктивни, стваралачки и истраживачки рад и 
 самосталност у стицању знања. 

Психолошке вредности:  
 развија се дивергентно, конвергентно и продуктивно мишљење; 
 повећава се унутрашња мотивација, јер је осигурана брза повратна 

информација па се осећа задовољство због успешно извршеног задатка. 
Дидактичке врадности примењене методе се огледају у томе да је : 

 осигурано активно учење;  
 ученици се уче техници учења; 
 брзо се уочава практична корист од учења; 
 заступљена је истраживачка активност, ученик самостално трага, открива и 

долази до потребних знања.  
Учење откривањем може бити двојако: самостално откривање и вођено откривање. 
 Самостално откривање подразумева да ученици потпуно самостално, без 
помоћи наставника, долазе до потребних решења-правила, закона, дефиниција, 
генерализација...  
 Вођено откривање темељи се на способности наставника да спретним 
постављањем питања и давањем информација омогући ученицима да уз властита 
искуства и интелектуалне напоре откривају нове чињенице, износе закључке, 
проналазе законе и правила и на тај начин стичу нова знања.  
Учење применом методе откривања пролази кроз следеће сукцесивне фазе:  
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 инструктивно-мотивациона фаза-ученици схватају и прихватају радни 
задатак; 

 оперативно-самообразовна фаза-ученици самостално истражују и уче из 
посебно припремљеног материјала или из уџбеника са детаљним упуствима; 

 фаза аутокорекције и аутоверификације-ученици добијају повратне 
информације о тачности одговора на питање (задатке) из градива које су 
прорадили, врше корекције и утврђују резултате свога учења; 

 верификативно-апликативна фаза-утврђивање ученог градива и објективно 
проверавање наученог кроз низ задатака или тестова. [Стевановић, 1982] 

Учење откривањем обухвата следеће три методе:  
 Истраживање, подразумева следеће кораке:  

 уочавање и дефинисање проблема,  
 формулисање хипотеза (претпоставки), 
 прикупљање података посматрањем појава или огледом, 
 објашњавање резултата огледа на основу савремене теорије и 

закључивање о тачности или нетачности постављене хипотезе, 
 модификовање теорије уколико се резултати огледа не могу објаснити 

постојећом теоријом. 
У научним истраживањима до података се најчешће долази на темељу огледа јер је 
оглед најважније оружје научника. 

 Симулација се примењује када из одређених разлога није могуће посматрати 
ток процеса у реалним условима (било да је то скупо, опасно или једноставно 
неизводљиво). На пример, анализа могућег исхода неке хаварије, реакције које се могу 
одвијати при тој хаварији се могу проучавати симулацијом. Могуће је извести и 
компјутерске симулације различитих процеса и при том симулирати неку реакцију у 
измењеним условима.  

 Пројекат је сложенија метода у стратегији учења откривањем. Сваки 
експеримент који изводе ученици или демонстрира професор може се методички 
обрадити у форми малог истраживачког пројекта. Већи и дуготрајнији истраживачки 
пројекти могу се односити на прикупљање података о хемијском загађењу воде, 
ваздуха или земљишта. Ученици о томе пишу семинарске радове на основу 
прикупљених чланака из новина, популарних научних часописа, са интернета итд. 
Такве активности ученицима показују да се хемија не учи ради хемије саме, већ зато 
што је знање хемије потребно у свакодневном животу. [Ранчић и Анђелковић, 2007] 
Потребно је да наставник ученике упути на одговарајућу литературу и да им при том 
укаже на следеће кораке:  

 пажљиво и критичко читање презентованог садржаја; 
 сагледавање датих података на неструктуиран начин; 
 флуентност идеја (производња већег броја идеја) и 
 одлука о избору поступка тј. откривање основне мисли коју даје презентовани 

садржај. 
[Стевановић, 1982] 
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2.2.3. Стратегије примене малих група 
 

Узимајући у обзир циљ наставе хемије и бројност даровитих ученика 
рационално је у настави хемије примењивати стратегије малих група. Зависно од 
организације разликујемо неколико врста малих група:  

 Семинар је таква наставна стратегија у којој ученици излажу резултате 
сопствених истраживања и размењују своја искуства са другим ученицима. Тако се 
развија самосталност у излагању и јача самопоуздање ученика.  

 Радионица је облик наставе у којем ученици активно учествују у процесу 
наставе изводећи огледе и самостално интерпретирајући резултате огледа.  

 Игра је настава са елементима такмичења или сарадње. 
 План-игра је настава са уживљавањем у жиовотне ситуације неких група људи.  
 Олуја идеја (Brainstorming) представља технику креативног произвођења идеја у 

кратком временском периоду. Пожељно је да сви чланови групе изнесу бар једну идеју, 
при чему се туђа идеја може допунити или изменити. Није допуштено критиковање као 
ни обезвређивање туђе идеје.  

 Зуј-групе име је добила по жамору који је резултат дискусија у малим групама. 
Ученици дискусијом темељеном на резултатима истраживања долазе до заједничких 
закључака. На крају из сваке групе по један ученик укратко износи заједнички став.  

 Излет се примењује када настане активности треба допунити посматрањем у 
стварној ситуацији. За успех ове стратегије неопходна је методичка и организациона 
припрема.  

 Пробијање леда јесте стратегија која се користи приликом формирања група или 
када нови члан долази у већ формирану групу.  

[Сикирица, 2003] 
 
 

2.2.4. Стратегије рада у хемијској лабораторији 
 

У хемији се проблем најчешће може решити добро осмишљеним огледом. Сврха 
ученичких огледа јесте да се развије научни приступ тумачења појава у природи и 
усвоје савремене научне теорије.  
 Хемијски оглед (експеримент) представља вештачко изазивање хемијских 
промена и може се применити у свим фазама наставе.  
Огледи оспособљавају ученике за:  

 самосталност  
 тачност 
 уредност 
 тимски сараднички рад 
 прихватање различитости. 

Васпитна вредност огледа се може посматрати кроз:  
 развијање способности посматрања, анализе, синтезе, апстракције, 

генерализације и логичког мишљења; 
 развијање интереса за природне науке и истраживање;  
 развијање воље; 
 развијање пажње; 
 развијање стваралачке наставе. 
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 Демонстрациони огледи, као врста хемијских огледа, су огледи који се изводе 
пред ученицима који опажање врше само помоћу вида и слуха. Током извођења 
демонстрационог огледа пажња ученика мора бити усмерена искључиво на уочавање 
промена које се огледом желе показати. Како би појава која се огледом демонстрира 
била уочљивија обично се изводи паралелени оглед нпр. када се жели показати 
промена боје индикатора додатком киселине или базе испитивани раствор треба 
поделити у три епрувете, у једну епрувету сипати киселину, у другу базу, а трећа 
служи као еталон за упоређивање. Демонстрирање огледа на часовима хемије има 
педагошки значај само ако је очигледно и убедљиво и уколико код ученика изазива 
утисак на који је наставник рачунао.  
 Основни методски захтеви за демонстрирање огледа су:  

 добра видљивост,  
 израженост и емоционалност, 
 захтев научне тачности и правилног научног објашњавања појава, 
 оглед треба да је убедљив, 
 садржај и метод демонстрације да су повезани са наставним градивом, 
 да буде сигурно изведен, 
 да не траје сувише дуго и  
 да има васпитни и естетски ефект. 

[Сикирица, 2003] 
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3. КЛАСИЧНЕ МЕТОДЕ КВАНТИТАТИВНЕ ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ 
 
Под квантитативном анализом подразумевају се различите методе којима се 

oдређује количина испитиване супстанце у неком узорку. Класична квантитативна 
анализа дели се на две велике области: гравиметрију и волуметрију. 
 Гравиметрија је најстарија грана квантитативне анализе, а заснива се на мерењу 
масе супстанце која се у току анализе издваја из узорка, било у елементарном или у 
облику једињења познатог хемијског састава.  
 Волуметријске (титриметријске) методе анализе заснивају се на мерењу 
запремине одређеног реагенса тачно познате концентрације, који се додаје 
испитиваном раствору све док његова количина не буде стехиометријски еквивалентна 
количини испитиване супстанце тј. све док испитивана супстанца потпуно не изреагује 
са њим.  
 У даљем тексту ће бити речи о волуметријским методама квантитативне анализе 
које су, за разлику од гравиметријских, врло брзе, једноставне и могу се применити у 
широкој области концентрација за велики број различитих супстанци. 
  
 

3.1. ВОЛУМЕТРИЈСКЕ (ТИТРИМЕТРИЈСКЕ) МЕТОДЕ 
КВАНТИТАТИВНЕ ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ 

 
 Поступак додавања раствора тачне  концентрације (титрациони раствор или 
титрант) у раствор непознате концентрације (титровани раствор или титранд) до 
стихиометријског завршетка реакције зове се титрација (отуда и назив титриметријске 
методе). Моменат када су компоненте стехиометријски изреаговале зове се 
еквивалентна тачка титрације (Е.Т.Т.) и представља теоријски крај титрације. 
Практично уочен крај титрације представља завршну тачку титрације (З.Т.Т.).  
 Квантитативни садржај раствора може се изразити на више начина. Уколико се 
садржај супстанце изражава количином супстанце концентрација (с) има димензије 
mol/l или М (количинска концентрација).  
 У пракси се међутим често користи процентна концентрација која представља 
удео супстанце (изражен масом или запремином у 100g узорка-масена процентна 
концентрација, односно удео супстанце (изражен запремином) у 100ml узорка-
запреминска процентна концентрација узорка.  
 Количина супстанце једна је од основних независних физичких величина чија је 
јединица мол. Мол је дефинисан као количина супстанце која садржи онолики број 
елементарних честица супстанце колико  има атома угљеника у 0,012 kg чистог 
изотопа 12С.  
 Стандардни титрациони раствори представљају растворе тачно познате 
концентрације. С обзиром на начин припремања, стандардни раствори могу бити 
примарни и секундарни.  
 Примарни стандардни раствори се припремају одмеравањем тачно одређене 
масе примарне стандардне супстанце на аналитичкој ваги. Супстанца измерена у 
вегегласу пренесе се у чашицу од 100 ml и вегеглас се поново измери. Разлика 
представља тачно измерену масу. Супстанца у чашици се потпуно раствори у мало 
дестиловане воде и квантитативно пренесе у одмерни суд. Одмерни суд се допуни 
дестилованом водом до црте, затвори и добро промућка. Концентрација раствора 
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добија се директно, рачунским путем. Примарне стандардне супстанце које се користе 
за припремање примарних стандардних раствора морају задовољити следеће услове:  

 хемијска чистоћа (п.а.); 
 стехиометријски дефинисан састав; 
 постојаност под утицајем спољних фактора (кисеоник, вода...); 
 релативно велика молекулска маса како би грешка при мерењу била што мања; 
 могућност мерења супстанце на аналитичкој ваги са тачношћу од 0,1mg; 
 постојаност у раствору. 

 
Секундарни стандардни раствори не задовољавају наведене услове. 

Припремају се приближним одмеравањем запремине (мензуром) или масе (на 
техничкој ваги) супстанце, растварањем и допуњавањем до одређене запремине 
дестилованом водом у великој мензури или градуисаној чаши. Припремљени раствор 
преноси се у добро опрану реагенс боцу са етикетом на којој је означено који је 
раствор у боци и која је његова концентрација. Концентрација секундарних 
стандардних раствора одређује се титрацијом са примарним стандардним раствором, а 
поступак се назива стандардизација.  

 Стандардизација се може извести методом пипетирања или методом 
одмеравања појединачних проба чврстог примарног стандарда.  

 Да би се нека реакција користила у волуметријској анализи мора испунити 
следеће услове: 

 реакција мора бити практично иреверзибилна;  
 моменат завршетка реакције мора бити уочљив; 
 реакција мора бити брза; 
 промена спољних услова не сме утицати на ток реакције и својства крајних 

продуката;  
 споредне реакције које се одвијају у раствору не смеју ометати ток главне 

реакције.  
 

Индикатори су супстанце помоћу којих се одређује завршна тачка титрације 
(З.Т.Т.).  Визуелно одређивање З.Т.Т. понекад се постиже помоћу самог титрованог 
система тзв. самоиндикација, нпр. код титрације стандардним раствором KMnO4 прва 
кап реагенса у вишку обоји титровани раствор светло ружичасто. Код највећег броја 
титрација у раствор који се титрује додаје се погодна супстанца (индикатор) у малој 
количини која променом неког свог својства (најчешће боје) указује на завршетак 
титрације.  

Услови за употребу индикатора:  
 брзо успостављање равнотеже индикаторске реакције 
 висока осетљивост с обзиром на то да и они учествују у хемијској реакцији-ток 

индикаторске реакције не сме ометати главну реакцију.  
Подела индикатора одређена је врстом хемијске реакције у којој се користи за 
одређивање завршне тачке титрације, па тако разликујемо следеће врсте индикатора: 

 киселинско-базни индикатори,  
 редокс-индикатори, 
 металохромни индикатори и 
 индикатори таложних реакција различитог типа. 

[Јеликић-Станков и сар, 2000] 
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3.1.1. Волуметријски судови 
 У квантитативној хемијској анализи се за одмеравање и припремање раствора 
користе одмерни судови, бирете, пипете и мензуре.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Одмерни судови се користе за припремање примарних стандардних раствора за 
титрацију, за припремење раствора ниже концентрације, као и за квантитативно 
преношење анализе. 
 

 Бирете се користе за титрацију. Да би се омогућило 
равномерно истицање раствора неопходно је да бирета буде 
беспрекорно чиста, посебно њена унутрашња површина. Када је ван 
употребе требало би да је напуњена дестилованом водом и 
покривена погодном чашицом или папирном капицом како би се 
спречио улазак нечистоће. Није пожељно оставити бирету напуњену 
раствором да стоји дуже време; то се посебно односи на алкалне 
растворе.  
 
 
 

 
Мензуре се користе за одмеравање приближне запремине раствора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пипете се користе за прецизно одмеравање запремина, а могу бити градуисане и 
трбушасте. Слично бирети и пипета мора бити беспрекорно чиста.  
Постоји и могућност коришћења аутоматских пипета. Њихово коpишћење омогућава 
брже и ефикасније одмеравање. 



 

 

 
 

21 
 

  

 
 
 

                                           
 
 
 
Вегегласи су мали стаклени судови са шлифованим поклопцем у којима се одмеравају 
примарне стандардне супстанце или узорци чврсте анализе.  

[Јеликић-Станков и сар, 2000] 
 

3.1.2. Прање лабораторијских судова 
 

Једино беспрекорно чисти судови могу бити услов за високу тачност резултата, 
тако да пре почетка хемијске анализе судови који ће се користити морају се опрати. 
Замашћено и прљаво посуђе онемогућава прецизно одмеравање запремина, образовање 
капи и деформише мениск.  

Свако ко ради са пипетама и биретама уверио се у то да се на масним зидовима 
задржавају капљице раствора,па је потрошња волуметријског раствора у таквој масној 
бирети већа, јер капљице заостале на зидовима бирете не улазе у мерење. Код масних 
пипета из истих разлога пипетирасе мање раствора. 

Судови се обично перу у топлом раствору детерџената, затим се добро исперу 
обичном водом и на крају се исперу више пута малом количином дестиловане воде. 

Судови се могу прати и раствором хром-сумпорне киселине који се припрема 
растварањем 15 g уситњеног техничког калијум-дихромата (K2Cr2O7) у 500 ml  
техничке концентроване сумпорне киселине (H2SO4). За чишћење се употребљатопла 
хром-сумпорна киселина, јер само тада је процесом оксидације могуће уклањање 
масноће. Не сме се никада сипати врела киселина у одмерне судове, јер им се на тај 
начин може променити волумен, односно запремина на коју су калибрисани. 
[Филиповић и Сабиончло, 1970] 

Хром-сумпорна киселина се може користити више пута све док има мркоцрвену 
боју, када позелени више се не користи јер не поседује оксидациона својства. Пре 
додатка хром-сумпорне киселине судови се добро исперу обичном водом (како би се 
уклониле заостале супатанце) и оцеде. 
За прање стаклених судова могу се користити и:  
- алкални раствор калијум-перманганата (5 g KMnO4 у 100 ml топлог 10%-тног 

раствора NaOH) 
- 0.02 M KMnO4 са концентрованом H2SO4, као и  
- aлкохолни раствор KOH и NaOH. [Јеликић-Станков и сар, 2000] 
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3.1.3. Израчунавања у волуметрији 
 

Сва волуметријска израчунавања заснивају се на чињеници да супстанце 
међусобно реагују у тачно одређеним количинским (молским) односима. Због тога је 
при сваком волуметријском израчунавању неопходно знати:  

 експерименталне податке (запремину и концентрацију стандардног 
раствора, масу или запремину анализиране супстанце...)  

 хемијску реакцију, односно молски (количински) однос у коме супстанце 
међусобно реагују. 

 
Израчунавање количине супстанце 
Количина супстанце В (nB), чија је маса mB и моларна маса MB једнака је: 

nB  = mB 
MB 

Ако је позната концентрација (количинска, молска), СВ, која је једнака: 

cВ  = nB 
V 

Онда ће количина супстанце В бити: 
nB = cВ*V 

Ако је раствор супстанце В познате густине (ρ) и познатог масеног удела растворене 
супстанце ωB, количина супстанце израчунава се на следећи начин: 

Како је       mB =  mраствора *  wB 
           а      mраствора = V * ρ 
онда је       mB = V * ρ *  wB 
следи да је:     

nB  = V * ρ *  wB 
MB 

 
Израчунавање масе титроване супстанце и њеног масеног удела у узорку 
 
 На основу хемијске реакције    аА  +  bВ  →  производи 
у тачки еквиваленције важи 

wА = mА = (а/b)* cВ* VВ * MА 
mузорка mузорка 

 
где су: а и b стехиометријски коефицијенти; 
 cВ - моларна концентрација стандардног раствора; 
 VВ – запремина стандардног раствора; 
 MА – молска маса анализиране супстанце В. 

Ако се добијена вредност за масени удео супстанце А (wА) помножи са 102, 103, 
106 или 109, онда ће удели бити изражени као проценти (%), промили (‰), ppm или ppb 
јединицама. 

 
Израчунавање концентрације стандардних раствора 

Примарни стандардни раствори припремају се тако што се тачно одмери 
потребна маса (± 0,1 mg), раствори у нормалном суду одређене запремине и 
концентрација се израчунава применом једначина: 



 

 

 
 

23 
 

  

 

nB  = mB 
MB 

 
  

Концентрацију секундарних стандардних раствора треба одредити титрацијом 
примарним стандардним раствором. Ако се врши стандардизација раствора реагенса В, 
титрацијом примарним стандардним раствором А познате масе, на основу хемијске 
реакције:   

аА  +  bВ  →  производи 
концентрација раствора В се може израчунати из услова у еквивалентној тачки 
титрације: 

cВ  = (b/а)* mА 
MА * VВ 

 Ако је позната концентрација раствора супстанце А, СА и запремина VА (а mА 
непознато), полазећи од односа у еквивалентној тачки титрације, добија се израз за 
израчунавање cВ : 

cВ  = (b/а)* cА* VА 
VВ 

 
Концентрација стандардних раствора се поред уобичајених начина (моларна 

концентрација, масена концентрација, масени удео) може изразити и преко титра: 

ТА   [g/ml]= mА 
Vраствора 

и представља масу супстанце А у 1,00ml раствора; Или као: 

ТА/В   [g/ml]= MВ 
Vраствора 

и представља масу супстанце В која је хемијски еквивалентна са 1,00ml раствора 
супстанце А.  
 
Израчунавање код разблаживања раствора 

 Ова израчунавања се заснивају на чињеници да количина растворене супстанце 
пре и после разблаживања (односно концентровања) остаје иста, односно:  

 n1= n2 
 c1*V1=c2*V2 
где индекс 1 означава почетно,а индекс 2 коначно стање. 
 При мешању раствора исте супстанце, а различите концентрације важи 
једначина:  
 c1*V1  +  c2*V2  =  c3*V3    односно 
 c1*V1  +  c2*V2  + ... + cn-1*Vn-1    =   cn*Vn     

При волуметријском израчунавању треба имати у виду да је однос запремина 
два раствора супстанци које реагују обрнуто пропорционалан односу њихових 
моларитета. [Јеликић-Станков и сар, 2000] 

 
 
 
 

cB  = nB 
V 
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3.1.4. Примери задатака 
1. Колика запремина хлороводоничне киселине (ρ=1,19 g/ml) је потребна за 
припремање 1,00 l раствора с=0,1 mol/l? 
Решење: 

Jедан од начина за решавање је да се масени удео раствора HCl прерачуна у моларну 
концентрацију 

c  = n 
V 

 

n = m 
M 

 

 

 

 

Одавде је  

с HCl  = V * ρ *  wB 
100*M*1,00 

 

 

 

с HCl  = 11,9 mol/l 

користећи се правилом за разблаживање раствора c1*V1=c2*V2 следи да је: 

 

V1  = c2 * V2 
c1 

 

односно V1 =0,00840 l=8,4 ml 
 

2. Колику запремину раствора натријум-хидроксида с=0,5193 mol/l треба додати у 
1,00 l раствора натријум-хидроксида с=0,0975 mol/l да би се добио раствор с=0,10 
mol/l? 
Решење: 

Приликом мешања два раствора различитих концентрација количина растворене 
супстанце у добијеном раствору једнака је збиру количина супстанци из полазних 
раствора n1+n2= n3, односно добијена запремина V3=V2+V1 

Дакле:  n1= c1*V1= 0,5193 mol/l * V1 

  n2= c2*V2= 0,0975 mol/l * 1,00 l=0,0975 mol 

n  = V * ρ *  w 
M 

с HCl   = 1000 * 1,19 g/ml * 36,5 
100 * 36,5 * 1,00 l 

V1  = 
0,1 mol/l * 1,00 l 

11,9 mol/l 
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  n3= c3*V3= c3*( V1+ V2)= 0,10 mol/l *( V1+ 1,00 l)= 0,10*V1+0,10 

заменом вредности за количину супстанце у полазној једначини добија се једначина са 
једном непознатом: 

  0,5193mol/l* V1+0,0975mol=0,10*V1+0,10 

Решавањем ове једначине добијамо да је  V1=0,00596l=5,96ml 
 

3. За неутрализацију 125,00 ml раствора калијум-хидроксида с=0,56 mol/l 
утрошено је 35,00 ml раствора фосфатне киселине. Израчунати концентрацију 
киселине. 

Решење: 

Према једначини хемијске реакције: 

3KOH + H3PO4 → 3H2O + K3PO4 

количина KOH која је реаговала са H3PO4 је: 

n(KOH)=c(KOH)*V(KOH)= 0,56 mol/l *0,125 l =0,07 mol 

n(KOH): n(H3PO4)=3:1  односно  n(H3PO4) = n(KOH)/3=0.07 mol/l=0,023mol 

па је концентрација киселине:  

 

 

с= 0,6571 mol/l 

 

4. Колику запремину раствора натријум-хидроксида с=3,10mol/l треба узети за 
неутрализацију 105,00 ml раствора сумпорне киселине w=7,36 % и ρ=1,05 g/ml? 
Решење: 

2NaOH + H2SO4 →2H2O + Na2SO4 

најпре се израчунава маса раствора H2SO4 

mраствора=ρ*V=105,00 ml*1,05 g/ml = 110,25 g 

а потом маса H2SO4 присутна у том раствору: 

 m(H2SO4)= w* mраствора /100=7,36*110,25 g/100= 8,1144 g  

из масе израчунавамо количину супстанце: 

 n(H2SO4)= m(H2SO4)/М=8,1144 g /98=0,0828 mol 

а како је n(H2SO4): n(NaOH)=1:2 следи да је  
 n(NaOH)=2* n(H2SO4)=0,1656 mol 

затим се израчунава запремина раствора NaOH 

 

V(NaOH)=n/c=0,1656 mol/3,10 mol/l=0,053242 l=53,42 ml 

с H3PO4 = n(H3PO4) 
V (H3PO4) 

с H3PO4 = 0,023 mol 
0,035 l 
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5. За одређивање моларне концентрације сумпорне киселине у 10,00 ml киселине 
додат је вишак баријум-хлорида.Маса добијеног талога баријум-сулфата након 
филтрирања, жарења и мерења је 0,2762 g. Израчунати моларну концентрацију и 
титар раствора сумпорне киселине. 
Решење: 

BаCl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HCl 

Из датих податак можемо израчунати количину баријум-сулфата: 
 
 n(BaSO4)= m(BaSO4)/М=0,2762/233,46=0,00118 mol 
 
а како је из реакције n(BaSO4): n(H2SO4)=1:1 следи да је и n(H2SO4)= 0,00118 mol 
па је концентрација сумпорне киселине: 

 

 

 

 с( H2SO4) =0,118 mol/l 

маса H2SO4 је:  m(H2SO4)= n(H2SO4)* М=0,00118*98,08= 0,1157 g 
титар се израчунава као: 
  

 

 

 

Т=0,01157 g/ml 

 

[Пецев и сар., 2002] 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

с( H2SO4) = n( H2SO4) 
v ( H2SO4) 

с( H2SO4) = 0,00118 mol 
0,010 l 

Т = 0.1157 g 
10 ml Т = m( H2SO4) 

v ( H2SO4) 
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3.2. ПОДЕЛА ВОЛУМЕТРИЈСКИХ МЕТОДА АНАЛИЗЕ 
У зависности од врсте хемијске реакције на којој се заснивају, титриметријске 

методе анализе се деле у четири групе: 
 методе засноване на киселинско-базним реакцијама; 
 методе засноване на реакцијама таложења; 
 методе засноване на реакцијама грађења комплекса; 
 методе засноване на редокс-реакцијама. 

[Пецев и Перовић, 1997.] 
 
 

3.2.1. Методе засноване на киселинско-базним  реакцијама 
 
 Иако све побројане методе налазе широку примену у квантитативној хемијској 
анализи, њихова примена превазилази оквире плана и програма за средњошколско 
образовање намењено даровитим ученицима. Због тога ће пажња у овом раду бити 
усмерена на волуметријске методе које су засноване на киселинско-базним реакцијама.   
 Киселинско- базне титрације заснивају се на реакцијама између киселина и база. 
Овом методом одређују се киселине, базе или соли које хидролизују у воденом 
раствору.  
 Неретко се волуметријске методе засноване на овим реакцијама називају и 
методама неутрализације. Међутим, овај назив је оправдан само у случају титрације 
јаких киселина јаким базама и обратно, то јест само онда када је еквивалентна тачка 
титрације при pH=7. У свим другим случајевима (титрација слабе базе слабом 
киселином, јаке базе слабом киселином и обратно) еквивалентна тачка неће бити у 
неутралној средини па је и овакав назив нелогичан. 
 За титрације киселина редовно се користе стандардни раствори јаких база 
(најчешће NaOH или KOH), а за титрације  база употребљавају се стандардни раствори 
јаких киселина (обично HCl). Стандардни раствори слабих база односно слабих 
киселина се не користе, јер би реакције биле мање квантитативне. 
У оквиру ове методе, зависно од тога која се супстанца користи као титрант, разликују  
се две врсте титрација: 

 ацидиметрија, одређивање база титрацијом стандардним раствором киселина; 
 алкалиметрија, одређивање киселина титрацијом стандардним раствором база. 

 За индикацију завршне тачке титрације користе се киселинско-базни 
индикатори. Индикатори су, у овом случају, интензивно обојене слабе органске 
киселине или слабе органске базе, које могу да дају односно да примају протоне, 
мењајући при том своју боју. Дисоцијација једног индикатора може се представити 
једначином: 

HIn (боја 1)    H+   +   In- (боја 2) 
 

где је HIn-кисели облик индикатора, а  In- његов базни облик. 
 
То су супстанце које у свом молекулском облику имају једну, а у јонском другу боју: 
 

HIn           H+     +     In- 

или    InOH         OH-   +    In+ 
нејонизована              јонизована  

                                          боја                         боја 
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Два облика индикатора могу бити различито обојена (двобојни индикатори) или је 
обојен само један од облика (једнобојни индикатор). Код једнобојних индикатора 
обојен је  најчешће јонски облик.   
 Интервал у коме киселинско-базни индикатори мењају боју назива се pH 
интервал промене боје или pH интервал прелаза. Тачност одређивања је највећа 
уколико се pH вредност еквивалентне тачке вредности титрације налази у pH 
интервалу промене боје индикатора (табела 1.).  
 
Табела 1. Промене боје и pH  интервали неких индикатора 

Индикатор Хемијски назив pH 
интервал 

Боја у 
киселом 
раствору 

Боја у 
базном 

раствору 
pKln 

Тимол плаво 
(киселина) 

Тимол- 
сулфофталеин 1,2-2,8 црвен жут 1,7 

Бром- фенол 
плаво 

Тетра бромфенол-
сулфофталеин 2,8-4,6 жут плав 4,0 

Метил жуто Диметил-амино-азо-
бензен 2,9-4,0 црвен жут / 

Метил оранж 
Диметил-амино-азо-

бензен Na- 
сулфонат 

3,1-4,4 црвен жут 3,7 

Метил црвено о-карбоксибензен-
азо-диметил-анилин 4,2-6,3 црвен жут 5,1 

Бром- тимол 
плаво 

Дибром-тимол 
сулфофталеин 6,0-7,6 жут плав 7,0 

Неутрално 
црвено 

Амино-диметил-
амино-толу-

феназониум хлорид 
6,8-8,0 црвен оранж / 

Фенол црвено Фенол-
сулфофталеин 6,8-8,4 жут црвен 7,9 

Тимол плаво 
(база) 

Тимол-
сулфофталеин 8,0-9,6 жут плав 8,9 

Фенолфталеин Фенолфталеин 8,3-10,0 безбојан црвен 9,6 

Тимолфталеин Тимолфталеин 8,3-10,5 безбојан плав 9,2 

 
[Јеликић-Станков и сар, 2000] 
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3.2.2. Методе таложних титрација 
 
 Принцип одређивања у таложним методама јесте издвајање испитиване 
супстанце у облику слаборастворног једињења, титрацијом погодним стандардним 
раствором. Велики број анјона гради слаборастворна једињења са јонима метала, а на 
равнотеже у којима се издваја талог утичу pH вредност раствора и комплексирајући 
реагенси. У практичном раду се овом волуметријском методом одређују халогениди и 
сулфати титрацијом Ag+ -јоном односно Ba2+ -јоном.  
 Како би се применила у волуметријској анализи реакција таложења мора 
испунити следеће услове:  

 реакција мора бити брза и квантитативна; 
 мора се знати тачан стехиометријски састав талога; 
 мора постојати погодан начин за одређивање З.Т.Т. , што је често отежано 

уколико а се супстанца која се одређује издваја у облику обојеног талога.  
 

Подела таложних метода изведена је на основу стандардног раствора за 
титрацију, односно према називу јона који се користи у одређивању. Најчешће 
коришћен стандардни раствор за титрације је раствор сребро-нитрата, који се користи 
у методи аргентометрије за одређивање халогенида и преудохалогенида. Стандардни 
раствор амонијум-тиоцијаната користи се у методи тиоцијанометрије, док се у методи 
меркуриметрије титрација хлорида изводи стандардним раствором жива-нитрата.  
 У методама таложних титрација користе се индикатори који на различите 
начине дефинишу З.Т.Т.: 

 издвајањем другог талога са вишком титранта, 
 настајањем обојеног комплексног једињења са вишком титранта,  
 адсорциони индикатори који се адсорбују на површини колоидних талога без 

употребе индикатора-директне титрације са раствором сребро-нитрата до тзв. 
бистре тачке-додатак таложног реагенса не доводи до новог таложења. 

 
 Аргентометријске титрације се користе за одређивање сребра у легурама и 
рудама, али ширу примену налазе у одређивању анјона (CN-, CNS-, Cl-, F-, I-…).  
 Меркуриметријска метода се примењује за одређивање хлорида у серуму или 
урину, пошто се претходно протеини исталоже са натријум-волфраматом. У 
практичном раду се код ове методе не сме заборавити да су сва једињења живе јаки 
отрови, због чега се морају предузети мере предострожности: чешће прати руке у току 
рада, раствори се не смеју проливати на радном месту, не уносити храну у 
лабораторију, не пити из лабораторијских чаша. 

 [Јеликић-Станков и сар, 2000] 
 
 
 

3.2.3. Методе оксидо-редукционих титрација 
 

 Реакције код којих долази до размене електрона директно између оксиданса 
(оксидационо средство) и редуктора (редукционо средство) у раствору називају се 
хемијским редокс-реакцијама. Да би се нека редокс-реакција могла одвијати неопходно 
је истовремено постојање и оксиданса и редуктора у раствору. Број примљених и 
отпуштених електрона у редокс-реакцији мора бити међусобно једнак, што захтева 
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подешавање молског односа реактаната тако да број електрона које прима оксиданс 
одговара броју електрона које отпусти редуктор.  
 Да би се једна редокс-реакција могла користити у квантитативне сврхе 
неопходно је да константа равнотеже дате реакције има довољно високу вредност. 
Како већина редокс-реакције испуњава овај услов то је и примена ових реакција у 
квантитативној хемијској анализи широка. Волуметријске редокс-реакције се у 
зависности од тога да ли се користи стандардни раствор оксиданса или редуктора деле 
у две велике групе: оксидиметрију и редуктометрију.  
 Међутим, у пракси је много чешћа подела према стандардном раствору реагенса 
који се користи за дата одређивања. Тако се методе које као стандардне растворе 
оксиданса користе KMnO4, K2Cr2O7, I2, Ce4+, KBrO3, KIO3, у пракси чешће називају 
перманганометрија, дихроматометрија, јодиметрија, цериметрија, броматометрија, 
јодатометрија, односно методе које користе стандардне растворе редуктора Cr2+, Fe2+, 
Sn2+, хромометрија, ферометрија и станометрија. 
 У пракси се много чешће користе стандардни раствори оксиданаса него 
стандардни раствори редукционих средстава, углавном због мање стабилности ових 
других. 
 Перманганометрија обухвата волуметријске методе одређивања супстанци 
титрацијом стандардним раствором перманганата, који је један од најчешће 
коришћених волуметријских оксидационих реагенаса.  
 Оксидације у јако киселим растворима користе се за одређивање I-, Br-, Sn2+, 
Fe2+, As3+, Sb3+, C2O4

2- ...  
 Оксидације у слабо киселим растворима користе се за титровање сулфида, 
сулфита и тиосулфата до сулфата и Mn (II) до MnO2.  
 Алкалне оксидације се користе за одређивање неких органских супстанци: 
метанола, глицерола, фенола, формалдехида итд.  
 Дихроматометријском методом се одређује гвожђе (II)-јон.  
 Титрације јодом се деле на: 
 директне (јодиметријске) методе као стандардни раствор се користи раствор јода, а 

ова се метода користи за одређивање: Hg2
2+, Ge, Zn, SO3

2-, S2O3
2-  ... ; и 

 индиректне (јодометријаке) методе где се као стандардни раствор користи јодидни 
јон. Овом методом одређује се: S2-, H2S, О3, IO3

-, ClO-, Cu, CO, Au…; 
Код директне методе З.Т.Т. одређује појава прве капи вишка јода, док код индиректне 
методе на крај титрације указује ишчезавање слободног јода.   

[Јеликић-Станков и сар, 2000] 
 

3.2.4. Комплексометријске методе титрације 
  

Јони многих метала могу да везују друге јоне или молекуле који на неком од 
атома садрже слободан електронски пар. Једињења настала на овај начин зову се 
метални комплекси, комплексни јони или кординациона једињења. Молекули или јони 
који се везују са металним јонима називају се лиганди, а јони метала централни јони. 
Број лиганада везаних за централни јон назива се координациони број датог јона и 
најчешће може бити 2,4 или 6. Комплексна једињења могу бити неутрална, позитивно 
или негативно наелектрисана. Лиганди могу бити једноставни молекули или јони са 
слободним електронским паром, као што су: H2O, NH3, OH-, Cl-, CN-, F-… Овакви 
молекули односно јони се са металним јоном везују преко једне електрон-донарске 
групе и зато се називају монодентатним лигандима.  
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 За комплексометрију су, међутим, од много већег значаја лиганди типа 
органских молекула или јона, који у погодном положају садрже две или више 
електрон-донарских група. Уколико један лигант садржи две или више везујућих 
група, при везивању јона метала настају циклична комплексна једињења позната под 
именом хелатни комплекси или хелати. Ови комплекси одликују се великом 
стабилношћу и због тога налазе велику примену у аналитичкој хемији. Један од 
најпознатијих и најчешће коришћених је ЕДТА- етилен-диамин-тетра-сирћетна 
киселина.  
 Применом комплексометријских титрација омогућено је одређивање јона 
метала у раствору као и смеше више јона метала у истом раствору. Када је реч о смеши 
јон који гради стабилнији комплекс квантитативно ће изреаговати са ЕДТА пре него 
што други јон ступи у реакцију са ЕДТА.  
 Комплексометријском титрацијом могу се одређивати следећи катјони: Mg2+, 
Zn2+, Cd2+, Pb2+, Ba2+, Bi2+, Co2+, Ca2+, Cu2+, Ni2+, Fe2+, Hg2+, Mn2+... , а ова метода једна 
је од најчешће примењиваних за одређивање калцијума и магнезијума у смеши. 

[Пецев и Перовић, 1997.] 
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4.1. УПУТСТВО ЗА РАД У ЛАБОРАТОРИЈИ 
 
Само добро припремљен ученик моћи ће да успешно и на време заврши задатак који је 
пред њим постављен. Пре почетка сваког експеримента, ученик се мора детаљно 
упознати са теоријским принципима, реакцијама и поступком рада предстојећег 
експеримента. 
За правилан рад у лабораторији неопходно је придржавати се следећих упутстава: 

 пре почетка експерименталног рада треба научити теорију која се односи на 
дату вежбу; 

 огледе треба радити тек пошто прочитате упуства и савладате технику рада; 
 током извођења огледа све уочене промене треба забележити и одговорити на 

питања која су дата после огледа, па тек онда почети следећи оглед; 
 није допуштен гласан разговор док се ради; непотребне књиге, свеске и друге 

ствари не треба држати на радном столу, а упуство треба заштитити од воде и 
реагенаса; 

 реагенсе за општу употребу не стављати на свој радни сто, већ сваки предмет и 
хемикалију одмах после употребе вратити на место које је за њих одређено; 

 чврсте реагенсе узимајте увек чистим кашичицама, а течне чистим пипетама, 
мензурама или другим за то предвиђеним судовима; 

 не узимати хемикалије у количинама већим од предвиђених за оглед; 
 преостале хемикалије не враћајте у реагенс-боце; 
 све огледе са запаљивим и отровним супстанцама треба радити у дигестору или 

у просторији у којој је добро проветравање; 
 загрејани прибор и посуде не стављати директно на сто већ на ватросталне 

подметаче; 
 приликом загревања, отвор епрувете не сме бити усмерен ка ономе ко изводи 

оглед, као ни према другим особама; 
 мирис гасовитих супстанци треба испитивати веома опрезно. Епрувету у којој 

се издваја гас држати у полуиспруженој руци тако да се њен отвор налази ниже 
од лица. Другом руком махнути изнад отвора епрувете и на тај начин усмерити 
струју ваздуха према носу.  

 ако се по мирису осети да из боце излази бутан, одмах обавестити надлежног 
(професора), јер и најмањи пламен (варница) изазива експлозију смеше бутана и 
ваздуха; 

 никада не мешати вреле растворе киселина и база, јер ће при том доћи до наглог 
кључања и прскања течности, због јако егзотермних реакција. Никада не сипати 
воду у концентроване киселине, већ увек сипати киселину у воду полако, 
танким млазом помоћу стакленог штапића уз стално мешање. 

 при сипању киселина, база и осталих супстанци у чесменске сливнике, мора се 
прво пустити вода. Остатке појединих супстанци треба претходно уништити 
или сакупљати у посебним судовима.  

 огледе не треба остављати без надзора; 
 сваки ученик треба да зна где се у лабораторији налазе средства за гашење 

пожара-вода, песак, апарат за гашење пожара, и како се она примењују. 
 у току огледа радно место мора увек бити чисто, а на крају вежби треба га 

поспремити, опрати и сложити посуђе, затворити славине за воду и проверити 
пламенике. 
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4.2. МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ И ПРВА ПОМОЋ 
  
 Рад у хемијској лабораторији је занимљив, али може бити и опасан. При раду у 
хемијској лабораторији сваки ученик треба да буде пажљив, савестан и тачан. 
Пажљивим и савесним радом избегавају се повреде као што су: посекотине стаклом, 
опекотине врелим предметима и концентрованим киселинама и хидроксидима, удари 
струје... 
 Како се у хемијској лабораторији често ради са отровним, експлозивним, 
испарљивим и запаљивим супстанцама; стакленим посуђем и оштрим предметима; на 
разним температурама- постоји стална опасност од пожара, експлозија, тровања, 
механичких повреда, опекотина, посекотина и других врста повреда. 
  
Пожари – до пожара у хемијској лабораторији долази услед рада са лако запаљивим и 
испарљивим органским течностима у близини отвореног пламена, грејалице или у 
случајевима лоше склопљених апаратура за дестилацију. Чест узрок пожара је 
аљкавост при раду.  
У случају да дође до пожара неопходно је искључити све решое и друге електричне 
апарате за загревање, угасити све пламенике, одмах уклонити све запаљиве органске 
супстанце (бензин, бензол, диетилетар, петролетар...). за гашење пожара најбоље је 
употребити песак, јер се њиме најбрже локализује пожар. Због тога је неопходно да у 
свакој лабораторији постоји сандук или кофа са сувим песком и да сваки ученик зна 
где се она налази. Једном употребљени песак се баца. Велики пожари гасе се ручним 
апаратима за гашење пожара који су пуњени угљен-диоксидом. Уколико ватра захвати 
одећу присутних, не сме се трчати кроз лабораторију, јер то доводи до још већег 
распаљивања ватре. Треба лећи на под и ваљањем угасити пламен. Гашење пламена је 
могуће и увијањем запаљеног у ћебе. Током рада у лабораторији обавезно носити 
радне мантиле и по могућности гардеробу од памулних тканина.  
Средства противпожарне заштите. Водом се не гасе: бензин и нафтни деривати, масти 
и уља, запаљени метали, карбиди, радиоактивни изотопи, укључене електричне 
инсталације; за њихово гашење треба употребити суви песак или апарате пуњене 
угљен-диоксидом. 
 
 

4.2.1. Повреде и пружање прве помоћи 
 

Када се у лабораторији деси незгода повређеној особи треба одмах пружити 
прву помоћ. Прву помоћ пружа особа која је најближа повређеној особи, у случају 
озбиљних повреда обавезно звати лекара. 
Уколико је особа без свести никако јој не давати течност. Онесвешћену особу, 
положену на бок, одмах транспортовати у најближу болницу. Када повређена особа не 
дише одмах приступити вештачком дисању, уста на уста.  
Повреде у лабораторији могу се поделити на неколико врста: 

 механичке 
 термичке 
 електричне 
 хемијске 
 токсиколошке 
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Механичке повреде- повреде ове врсте најчешће настају при руковању стакленим 
предметима, евакуисаним судовима, тупим ударима ... Најчешће су праћене 
посекотинама и крварењем. Посекотине прегледати и уколико се у њима налазе 
комадићи стакла извадити их. Затим посекотину испрати 0,1%-ним раствором калијум-
перманганата. Уколико крварење није јако повређено место испрати алкохолом или 
јодном тинктуром, на крају рану покрити стерилном газом и повезати је завојем 
сигурно, али не превише чврсто. У случају јаког крварења посекотину не испирати, већ 
крварење што пре зауставити, локалном компресијом прстима, гуменим цревом, 
завојем, марамом... 
Термичке повреде- доводе до локалног оштећења ткива, које за последицу има врло 
брзе опште промене организма. Опекотине могу бити: хемијске и електричне. 
Потребно је локално спречити даље деловање високе температуре, хемикалија и струје. 
Оштећену површину треба одмах охладити, како би се спречила коагулација хуманих 
беланчевина. Хлађење треба наставити мокрим облогама. Опекотине задобијене 
врелим предметима квасе се више пута 0,1%-ним раствором калијум-перманганата или 
3%-ним раствором танина, а затим се премажу машћу за опекотине. Повређеном дати 
да пије течност: вода (може јој се додати сода-бикарбона), сок, млеко, чај, али никако 
алкохол. Повређеног треба што пре пребацити до амбуланте.  
Повреде од електричних удара- ове повреде изазивају застој рада органа за дисање, 
срца, укочености и колапса. Зато повређеном што пре помоћи: искључити струју, 
уклонити контакт са повређеним, изоловати га на сувој површини, одмах почети са 
давањем вештачког дисања, утоплити повређеног, повремено му давати већу количину 
слане воде и сваако позвати лекара.  
Повреде изазване хемикалијама- ова врста повреда се најчешће дешава при 
експерименталном раду. Ове повреде се према локалитету могу поделити на повреде 
коже, повреде ока и повреде унутрашњих органа: 
- Повреде коже- уколико на кожу падне концентрована киселина или хидроксид, 

повређено место треба одмах испрати великом количином воде. Повреду изазвану 
киселином испирати 5%-ним раствором соде бикарбоне или разблаженим раствором 
амонијака. Повреду изазвану хидроксидом испирати разбраженим раствором 
сирћетне киселине. Повређено место након испирања овим растворима поново 
испирати водом. 

- Повреде ока- посебно су опасне повреде очију. Око држати отворено и одмах га 
испрати са доста хладне воде. Ако у око прсне киселина, треба га одмах испрати 
водом, потом 2%-ним раствором соде бикарбоне и опет водом. Око повређено 
хидроксидом неопходно је испирати водом, а затим 3%-ним раствором борне 
киселине и поново водом. Повреде органским растварачима треба третирати 
погодним растварачима: алкохолом, ацетоном, хлороформом, а потом повређено 
место опрати сапуном и водом, па премазати неком машћу за опекотине. После 
указане прве помоћи одмах се треба јавити лекару.  

- Повреде унутрашњих органа- могу настати као последица уношења хемикалија у 
организам, орално или удисањем. 
Када азотна киселина доспе у уста, једњак или желудац попити много воде у којој је 
размућен MgO или обична креда. Не изазивати повраћање и никако не пити раствор 
алкалних карбоната. 
Код тровања хлороводоничном киселином уста испрати разблаженим натријум-
карбонатом, па попити воду у којој је размућена креда. 
Уколико дође до тровања сумпорном киселином пити воду у којој је размућен MgO. 
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Код тровања базом одмах попити разблажену сирћетну киселину, лимунов сок или 
млеко. 
Ако је особа прогутала отров пожељно је да се изазове повраћање, било механички, 
било пијењем слане воде, али ако особа губи свест не стављати јој ништа у уста. 
У случају тровања гасовима повређену особу изнети из затворене просторије на свеж 
ваздух, раскопчати јој одећу, смирити га и утоплити. Применити вештачко дисање 
уколико особа престане да дише. У случају тровања хлором, бромом, оксидима азота 
и парама киселина, особа треба да удише паре амонијака; а код тровања амонијаком 
повређеног изнети на свеж ваздух и дати му да удише паре сирћетне киселине. 
Нарочито опасно јесте тровање цијановодоничном киселином и цијанидима, при 
чему је тровање гасом опасније јер се гас брже апсорбује. Повређеног треба изнети на 
свеж ваздух, положити га на равну подлогу, ослободити га одеће и применити 
вештачко дисање. Ако је до тровања дошло због гутања цијанидних соли, одмах 
изазвати повраћање стављањем прста у ждрело отрованог. 
Живине паре су веома отровне, зато просуту живу треба пажљиво сакупити цревом 
везаним за водену вакуум-пумпу или усисивачем. С обзиром на то да жива врло брзо 
гради амалгаме са сребром и златом, у лабораторији не треба носити сребрни и 
златан накит уколико се ради са живом. Ако дође до тровања солима живе одмах се 
обратити лекару.  
 

 
Свака лабораторија мора да има апотеку за прву помоћ, а наставник је дужан да сваком 
од ученика покаже где се она налази. Пожељно је да на зиду лабораторије, на 
видљивом месту буде истакнуто упутство за пружање прве помоћи услед повреда. 
  
Приручна апотека за прву помоћ треба да садржи: 

1. неколико завоја различитих величина, газе, вату, фластер; 
2. маказе, пинцете, зихернадле; 
3. масти против опекотина; 
4. стерилни 96% алкохол; 
5. јодна тинктура; 
6. бочице са 5% раствором натријум-хидрогенкарбоната, 5% раствор борне 

киселине, 5% раствор сирћетне киселине 
7. средства за повраћање: слана вода (2 кашичице соли на 0,5l воде). 

[Каличанин и Велимировић, 2007. ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 



 

 

 
 

38 

 

  

5. ПРАКТИЧНА НАСТАВА 
 

5.1. ИСТРАЖИВАЊЕ 
  
 Приликом усвајања чињеница ученици треба да се понашају попут научног 
истраживача, да самостално истражују и откривају и да знања стичу на креативан 
начин, уз сталну критичку процену откривених чињеница.  
 Међутим, колико год били даровити, ученици не могу самостално предвидети 
обим и садржину потребног знања из волуметрије, а које за потребе такмичења свакако 
превазилази границе знања садржаног у уџбенику, и с обзиром на непостојање 
адекватне литературе неопходно је да наставник усмери њихово истраживање, 
применом приступа вођеног откривања.  
 Да би успех у учењу био већи, потребно је ученицима пружити одређене 
инструкције. Те смернице могу бити дефинисане на следећи начин: 
 Сагледај у чему је проблем, утврди средства, начин и пут решавања; 
 Не жури са решавањем проблема. Задатак треба претходно пажљиво прочитати 

како би се схватила његова суштина, постојеће везе и односи; 
 Користи се претходним знањима и искуствима; 
 Не иди увек тачно утврђеним редоследом, примењуј различите начине и путеве; 
 Не плаши се никаквог проблема! 
 Буди истрајан и упоран! 
 Не задржавај се предуго на појединим претпоставкама и решењима, брзо се 

преоријентиши на друге начине решавања. 
 Прави кратке паузе при решавању задатака. 
 Уздржавај се од брзог закључивања. 
   Сакупљај целовите податке. 
 Буди критичан у раду! 
 Провери поузданост извора података. 
 Буди “отворен“ за нове идеје и решења. 
 Пажљиво сагледај шта је у задатку дато и шта се тржи. 
 Пажњу усмери крајњем циљу. 
 У решавању проблема користи се познавањем општих принципа. 

[Стевановић, 1982] 
 
 

5.2. ДЕМОНСТРАЦИЈА 
 

 С обзиром да се ученици средњих школа тек припремом за такмичење 
детаљније сусрећу са волуметријским методама и титрацијом као техником рада, 
потребно је да наставник ученике упути на правилно руковање волуметријским 
судовима као и на адекватну технику рада. Наставник ће ово постићи коришћењем 
демонстрационих огледа.  

5.2.1. Демонстрациони оглед 
 
1. Квантитативно преношење анализе- анализа којој се одређује садржај  преноси се 
квантитативно у одмерни суд. Левак се намести на прстен причвршћен на сталак и 
постави изнад одмерног суда, тако да додирује његове унутрашње зидове. Анализа се 
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врло пажљиво, низ стаклени штапић, пренесе кроз левак водећи рачуна да се не изгуби 
ни једна кап раствора. Бочица у којој се налазио раствор се потом добро испере, више 
пута малим запреминама дестиловане воде, низ стаклени штапић у одмерни суд. Затим 
се испере стаклени штапић, а потом и левак. Одмерни суд се допуни до црте, затвори и 
раствор добро промућка. 
 
2. Руковање пипетом- испирање пипете раствором за који ће се користити је обавезно. 
Пипетом се извуче (гуменим наставком-пропипетом)) раствор до половине трбушастог 
дела, окрене у хоризонтални положај и испере део изнад црте; раствор се одбаци а 
поступак понови још једном. Раствор се извуче мало изнад црте, пипета се пажљиво 
обрише споља, провери се да ли је стуб течности континуиран и мениск се подеси на 
црту. Раствор се из пипете не сме нагло испуштати да не би дошло до распрскавања 
раствора и задржавања капљица на унутрашњим зидовима пипете. По завршеном 
истицању врхом пипете додирне се слободна површина дна волуметријског суда (чаше 
или ерленмајера), у искошеном положају, када обично истекну још једна-две капи.  
 
3. Припрема бирете за титрацију-након што је добро опрана и испрана дестилованом 
водом бирета се испира малим запреминама одговарајућег раствора. Уколико се 
припрема за примарни стандардни раствор, те мале запремине се одбацују, али ако се 
ради о секундарном стандардном раствору оне се могу вратити у реагенс боцу с 
обзиром на то да ће се том раствору тек одређивати концентрација. Након испирања 
бирете она се напуни одговарајућим раствором и провери се да ли је стуб течности 
континуиран јер заостали мехурићи ваздуха узрокују грешку.  
Бирете од 50 ml градуисане су подеоцима од 0,1 ml, али се утрошена запремина може 
проценити и до стотих делова милилитара. Уколико је у бирети транспарентни водени 
раствор очитавање се врши у нивоу дна конкавне површине мениска 
(слика 5.1.), док се код тамно обојених раствора чита у нивоу горње равне 
површине.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 5.1. Очитавање бирете; 
 
4. Техника титрације- након што се одмери одређена запремина анализиране 
супстанце и квантитативно пренесе у ерленмајер почиње се са титрацијом, тако што се 
ерленмајер једном руком држи испод бирете, а другом руком се пажљиво, отварањем 
славине на бирети, подешава брзина титрације. Титрира се умереном брзином. 
Титрација се изводи уз стално мешање раствора у ерленмајеру. Крај титрације је онда 
када дође до промене боје титрованог раствора. Ради бољег уочавања промене боје 
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раствора препоручује се да подлога на којој је ерленмајер буде бела. Пред крај 
титрације зидови ерленмајера спирају се дестилованом водом. Савладавање технике 
титрирања омогућава брзину и тачност.  

По завршетку титрације са бирете се очитава колика запремина стандардног 
раствора је утрошена, а затим се на основу утрошене запремине стандардног раствора 
чију концентрацију знамо и запремине анализиране супстанце израчунава количина 
супстанце у узорку. 
 
Пример: За титрацију 25,00ml раствора натријум-хидроксида утроши се 25,50ml 
0,1002М хлороводоничне киселине. Израчунати концентрацију натријум- хидроксида.  
 

HCl + NaOH  H2O + NaCl 
 
VHCl * cHCl / 1000 = VNaOH * cNaOH / 1000 , односно nHCl = nNaOH 
 
одакле следи:       cNaOH = VHCl * cHCl / VNaOH 
 
 Количина утрошене хлороводоничне киселине у титрацији:  
                                                 1000 ml  –  0,1002mol HCl 
                                                 25,50ml  –  n HCl 
n=2,5551*10-3mol HCl, односно исто толико NaOH, с обзиром на то да је однос mol HCl 
и NaOH 1:1 

25, 00ml – 2,551*10-3mol NaOH 
                                                   1000ml – x 
                                                 x = 0.1022mol 
дакле, концентрација раствора натријум хидроксида је 0,1022М.  
 

Након што ученици пажљиво проуче прикупљену литературу пожељна је 
провера знања, како би се стекао увид о спремности ученика за практичан рад у 
лабораторији као и ниво усвојених, теоријских знања о проучаваној проблематици.  
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5.3. ПРЕДЛОЗИ ТЕСТОВА 
 
 
 
 
 

ТЕСТ 1. Правила рада и мере заштите у лабораторији 
 
 Име и презиме: 
  
 Број поена и оцена: 

  
1. Како се треба понашати приликом рада у хемијској лабораторији? 
2. На који начин се узимају чврсти, а на који начин течни реагенси? 
3. Уколико сте узели хемикалију у количини већој од потребне, шта ћете урадити 

са вишком? Објаснити. 
4. На који начин се врши загревање епрувете и како се испитује мирис неке 

супстанце?  
5. Где се изводе огледи са отровним и запаљивим супстанцама? 
6. Како поступити у случају повреде коже киселином, а како у случају повреде 

базом? 
7. Шта треба учинити ако у око прсне киселина, а шта ако прсне база? 
8. На који начин третирати опекотине, а на који посекотине настале услед 

неоптезности у хемијској лабораторији? 
9. Уколико дође до тровања водоник-сулфидом, хлором, парама брома или угљен-

моноксидом, шта треба учинити са затрованом особом? 
10. На који начин треба сакупити просуту живу? 
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ТЕСТ 2. Провера знања из волуметрије 

 Име и презиме: 
  
 Број поена и оцена: 
  

 
1. Дефиниција волуметрије (титриметрије). 
2. Шта су то стандардни титрациони раствори и како се деле? 
3. На који начин се припремају примарни стандардни раствори? 
4. Шта је стандардизација? 
5. Шта су индикатори? 
6. Навести врсте судова који се користе у волуметрији и начине руковања и 

одржавања истих. 
7. На који начин се врши очитавање бирете ако се у њој налази:  

 транспарентни водени раствор; 
 тамно обојени раствор; 

8. Квантитативно преношење анализе. 
9. Припрема хром-сумпорне киселине. 
10. Прање лаборатојског посуђа. 
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ТЕСТ 3. Задаци 

Име и презиме: 
 

Број поена и оцена: 
 
1. Колика је запремина ратвора натријум-хидроксида с=0,2225mol/l потребна за 

неутрализацију 15,52ml раствора азотне киселине с=0,2532mol/l?  
 Решење: 17,66ml 

 
2. Колика је концентрација раствора калијум-хидроксида ако је 30,00ml тог раствора 

потребно за неутрализацију 31,80ml раствора сумпорне киселине с=0,0599mol/l?  
Решење: 0,127mol/l 

 
3. Колика је количинска концентрација раствора хлороводоничне киселине ако 

40,00ml те киселине неутралише 0,4240g чистог натријум-бикарбоната?  
 Решење: 0,2mol/l 
 
4. Ако је за неутрализацију 13,12ml раствора калијум-хидроксида с=0,1078mol/l 

потребно 10,00ml разблажене сирћетне киселине, израчунати моларну 
концентрацију киселине.  Решење: 0,1414mol/l 

 
5. Узорак органске киселине  масе 0,3446g титрован је уз фенолфталеин као 

индикатор при чему је утрошено 41,51ml раствора натријум-хидроксида с=0,1mol/l. 
Израчунати моларну масу титроване киселине.   Решење: 83,02g/mol 

 
6. Чист баријум-карбонат масе 0,7000g растворен је у 65,00ml раствора хлоро-

водоничне киселине с=0,198mol/l. За неутрализацију вишка киселине потрошено је 
9,50 ml раствора натријум-хидроксида. Израчунати количинску концентрацију 
раствора натријум-хидроксида.   Решење: 0,604mol/l 

 
7. Ако је за неутрализацију 0,5000g смеше калцијум-карбоната и баријум-карбоната 

потребно 30,00ml раствора хлоро-водоничне киселине с=0,25mol/l, израчунати 
масени удео (%) компонената смеше.  

 Решење: 49,4% CaCO3; 50,6% BaCO3 
 
8. Колики је масени удео натријум-карбоната у раствору чија је концентрација 

2,50mol/l ако је ρ=1,098g/ml?  Решење: 0,2413 односно 24,13% 
 
9. Узорак непознате супстанце масе 2,0000g растворен је у нормалном суду запремине 

100,00ml. За титрацију 25,00ml раствора утрошено је 20,00ml раствора хлоро-
водоничне киселине с=0,4455mol/l. Одредити да ли је непознати узорак калијум- 
или натријум-хидроксид.  Решење: калијум-хидроксид 

 
10. Ако је 50,00ml раствора хлоро-водоничне киселине с=1,087mol/l додато у 28,00ml 

раствора калијум-хидроксида, па је затим неутрализовано са 10,00ml раствора 
натријум-хидроксида с=0,1021mol/l , израчунати моларну концентрацију титровано 
раствора.  Решење: 1,905mol/l 
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5.4. ПРАКТИЧАН РАД УЧЕНИКА ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ 
ПРОБЛЕМСКОГ УЧЕЊА 

 
“ Решавање проблема је, у ствари, налажење, откривање имплицитног 

(непознатог) на основу експлицитног ( познатог). „   Р. Ничковић 
  
 Према плану и програму, који прописује Министарство просвете Републике 
Србије, а који важи и за такмичења из хемије, квантитативна анализа за ученике првог 
и другог разреда средње школе обухвата одређивање садржаја хлороводоничне 
киселине титрацијом стандардним раствором натријум-хидроксида, а за ученике трећег 
и четвртог разреда одређивање садржаја сирћетне киселине титрацијом стандардним 
раствором натријум-хидроксида.  
 Суштину проблемске наставе чини истраживање и развијање потребе за 
сталним и критичким стицањем знања. Основ сваког добро организованог рада, а 
посебно сложеног, какво је и проблемско учење јесте мотивација. За мотивацију 
ученика посебно значење има правилно дефинисање проблемске ситуације. Проблем 
мора бити јасно и недвосмислено дефинисан.  
Самосталан рад ученика по фазама: 
 

I Дефинисање проблема: 
 
1. одредити садржај хлороводоничне киселине у узорку, 
2. одредити садржај сирћетне киселине у узорку. 
 

II Издвајање одговарајућих информација: 
 
1. Садржај киселине у узорку може се одредити титрацијом са одговарајућом базом. 

Према томе, потребно је истражити литературу и пронаћи адекватан поступак; 
 

2. За титрацију се користе стандардни раствори јаких база (натријум-хидроксид или 
калијум- хидроксид), стандардни раствори слабих база се не користе јер би 
реакција била мање квантитативна; 

 
3. За индикацију завршне тачке титрације користе се киселинско- базни индикатори. 

Индикатори су супстанце које могу да дају, односно да примају протоне, а да при 
том у свом молекулском облику имају једну, а у јонском другу боју. 

 
4. За извођење титрације неопходан је и одговарајући прибор и хемикалије: 

- вегеглас 
- нормални суд (обично од 250ml)  
- пипета са пропипетом 
- бирета 
- ерленмајер 
- чаше (од 100ml) 
- мали левак 
- прстен 
- стаклени штапић 
- анализа (узорак) 
- стандардни раствор 



 

 

 
 

45 

 

  

- индикатор 
- дестилована вода 
 

Ученици пре почетка огледа треба да буду упознати са својствима хемикалија које ће 
се користити, као и са правилним руковањем прибором. 
Волуметријска израчунавања се заснивају на чињеници да супстанце међусобно 
реагују у тачно одређеним молским односима, тако да је поред познавања 
експерименталних података (запремина и концентрација стандардних раствора, маса 
или запремина анализиране супстанце) неопходно знати и хемијску реакцију, односно 
молски однос у коме супстанце међусобно реагују. 
 

III Комбиновање појединих информација: 
 
1. Припремање раствора натријум-хидроксида  
Потребно је припремити раствор натријум- хидроксида. Ученици су претходно 
проучили добијени поступак за припремање овог раствора.  
 За припремање 1л раствора натријум хидроксида приближне концентрације 
0,1М (Мr = 39.99) на техничкој ваги одмерити око 4г натријум-хидроксида, растворити 
у мањој количини дестиловане воде и допунити дестилованом водом у мензури до 1л. 
Раствор пренети у обележену боцу, затворити гуменим затварачем.  
Овако припремљен натријум хидроксид увек садржи одређену количину натријум 
карбоната, па се мора стандардизовати.  NaOH не може бити дуго стабилан, јер је јако 
хигроскопан. Овај раствор припрема се као секундаран стандардни раствор због 
апсорпције атмосферског CO2. 
  
2. Стандардизација раствора натријум-хидроксида раствором хлороводоничне 

киселине 
На основу теоријског принципа и поступка стандардизације ученици самостално 
изводе огледе и потребне прорачуне, наравно уз присуство наставника и његову помоћ 
(уколико је потребна). 
Теоријски принцип- стандардизација се заснива на реакцији:  
 

NaOH   +   HCl      H2O   +   NaCl 
 

 С обзиром на то да се у реакцији јаке базе са јаком киселином награди со која у 
води не хидролизује био би погодан индикатор чији се pH интервал промене боје 
налази у области око pH7. Из комерцијалних разлога користи се метил оранж.  
Поступак: калибрисаном пипетом пренети 10,00 ml раствора натријум-хидроксида у 
ерленмајер, додати једну кап метил оранжа и титровати стандардним раствором 
хлороводоничне киселине до промене боје индикатора из жуте у оранж. Урадити три 
титрације и израчунати концентрацију раствора натријум хидроксида. 
 
3. Израчунавање тачне концентрације натријум-хидроксида на основу познате 

запремине натријум-хидроксида и концентрације хлороводоничне киселине и 
измерене запремине хлороводоничне киселине: 

 

 cNaOH  = VHCl * cHCl 
10,00 
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Концентрација раствора NaOH израчунава се (полазећи од услова у Е.Т.Т.):  
n(NaOH) : n (HCl) = 1:1 c (HCl) = 0.1182 M  V1(HCl) =9,30 ml 
n(NaOH) = n (HCl) V (NaOH) =10.00 ml V2(HCl) =9,35 ml 
       V3(HCl) =9,33 ml 
 
c (NaOH)* V(NaOH) = c (HCl)* V(HCl) 

c (NaOH)  = c (HCl)* V(HCl) 
V(NaOH) 

  
c1 (NaOH)  = 0.1101 M c2 (NaOH)  = 0.1106 M c3 (NaOH)  = 0.1103 M 

cсредње (NaOH)  = 0.1103 M 
 
 

4. Одређивање садржаја  хлороводоничне киселине титрацијом стандардним 
раствором са натријум-хидроксидом 

Теоријски принцип- одређивање садржаја хлороводоничне киселине заснива се на 
реакцији: 

HCl   +   NaOH      NaCl   +    H2O 
 

Поступак: узорак хлороводоничне киселине који се налази у нормалном суду од 100 
ml допунити до црте дестилованом водом. Одмерити три пробе од по 40ml у 
ерленмајере од 300ml. Раствору додати 1-2 капи 0,05% метил оранжа. Овако 
припремљене растворе титровати примарним стандардним раствором натријум-
хидроксида до промене боје из црвене у оранж. 
 
 
5. Одређивање садржаја сирћетне киселине титрацијом стандардним раствором 

натријум- хидроксида 
Теоријски принцип - одређивање садржаја сирћетне киселине заснива се на реакцији: 
 

CH3COOH   +   NaOH      CH3COONa   +   H2O 
 

 У завршној тачки титрације у раствору се налази натријум-ацетат који реагује 
базно услед хидролизе, па се као индикатор користи фенолфталеин. 
  
Поступак: анализу квантитативно пренети у одмерни суд од 100ml, допунити до црте 
дестилованом водом и раствор добро промућкати. Калибрисаном пипетом пренети 
10,00ml раствора анализе у ерленмајер, додати 1-2 капи фенолфталаина и титровати 
стандардним раствором натријум-хидроксида до појаве ружичасте боје. Урадити три 
титрације и израчунати садржај сирћетне киселине у анализи.  
 

IV Евалуација решења-  
на примерима попуњених формулара, предвиђених за практични део такмичења: 

 

с1 (NaOH)  = 0.1182 M*9,3 ml 
10 ml 
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Формулар 1. Пример одређивања садржаја сирћетне киселине у узорку, 
титрацијом стандардним раствором натријум-хидроксида; 
 

КВАНТИТАТИВНА ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА 
 

Име и презиме:  
Место, школа, разред:  

Поступак:  
 Добијени раствор у нормалном суду од 100 ml разблажити дестилованом водом до 
црте. Одмерити биретом 3-4 пробе од по 20ml. У сваку пробу додати 2-3 капи фенолфталеина и 
титровати раствором NaOH концентрациј 0,1103 mol/l.  
Масу CH3COOH у проби од 20ml треба израчуати према формули: 

 

mCH3COOH  = 
cNaOH* VNaOH 

* 60,05 
1000 

где је: с концентрација раствора NaOH (овај податак исписан је на табли), VNaOH је средња 
вредност броја цм3 утрошених раствора NaOH при титрацији 20ml раствора CH3COOH, која се 
израчунава према формули: 
 

VNaOH = V1 + V2 + Vn 
n 

у којој је n број одређивања (3-4), V1 број ml NaOH утрошеног при првој титрацији, V2 број ml 
NaOH утрошеног при другој титрацији итд. 
 
РЕЗУЛТАТИ АНАЛИЗЕ: 
 
Одмерено CH3COOH: 
у 1. проби 20,00 ml, утрошено 7,30 ml NaOH; 
у 2. проби 20,00 ml, утрошено 7,36 ml NaOH; 
у 3. проби 20,00 ml, утрошено 7,06 ml NaOH; 
у 4. проби 20,00 ml, утрошено 6,90 ml NaOH; 
 

VNaOH = 
7,30+7,36+7,06+6,90 

= 7,15 ml 
4 

 

mHCl  = 
0,1103 mol/l *7,15 ml 

* 60,05 = 0,0473 g 
1000 

нађена маса CH3COOH је 0,0473 g у 20 ml раствора. 
 
ИСПУЊАВА ЖИРИ: 
Одмерено  __________ g CH3COOH у 100 ml  

У 20 ml има  _________ g CH3COOH 
 
Релативна грешка је ____________  % 
Број освојених поена је   _________ . 
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Формулар 2. Пример одређивања садржаја хлороводоничне киселине у узорку, 
титрацијом стандардним раствором натријум-хидроксида; 
  

КВАНТИТАТИВНА ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА 
 

Име и презиме:  
Место, школа, разред:  

 
Поступак:  
 Добијени раствор у нормалном суду од 100 ml разблажити дестилованом водом до 
црте. Одмерити биретом 3-4 пробе од по 20ml. У сваку пробу додати 2-3 капи метилоранжа и 
титровати раствором NaOH концентрације 0,1103 mol/l, до појаве жуте боје.   
Масу HCl у проби од 20ml треба израчуати према формули: 

 

mHCl  = 
cNaOH* VNaOH 

* 36,46 
1000 

где је: с концентрација раствора NaOH (овај податак исписан је на табли), VNaOH је средња 
вредност броја ml утрошених раствора NaOH при титрацији 20ml раствора HCl, која се 
израчунава према формули: 
 

VNaOH = V1 + V2 + Vn 
n 

у којој је n број одређивања (3-4), V1 број ml NaOH утрошеног при првој титрацији, V2 број ml 
NaOH утрошеног при другој титрацији итд. 
 
РЕЗУЛТАТИ АНАЛИЗЕ: 
 
Одмерено HCl: 
у 1. проби 20,00 ml, утрошено 11,10 ml NaOH; 
у 2. проби 20,00 ml, утрошено 11,03 ml NaOH; 
у 3. проби 20,00 ml, утрошено 11,15 ml NaOH; 
у 4. проби 20,00 ml, утрошено 11,08 ml NaOH; 
 

VNaOH = 
11,10+11,03+11,15+11,08 

= 11,09 ml 
4 

 

mHCl  = 
0,1103 mol/l *11,09 ml 

* 36,46 = 0,0446 g 
1000 

 
нађена маса HCl је 0,0446 g у 20 ml раствора. 
 
ИСПУЊАВА ЖИРИ: 
Одмерено  __________ g HCl у 100 ml 

У 20 ml има  _________ g HCl 
 
Релативна грешка је  ____________ % 
Број освојених поена је   _________  
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Закључак 

Даровит ученик не сме бити занемарен, јер се у том случају његова даровитост 
неће развити или ће се сасвим изгубити. Свако спутавање и ометање развоја даровитог 
ученика сматра се неповољним. Међутим, ако је неко даровит не значи обавезно да ће 
постати талентован. Пример за овај случај су многа интелектуално даровита деца која у 
школи не постижу одговарајући академски успех. Њихове природне способности 
остале су на нивоу потенцијала. Школски неуспех најспособнијих ученика озбиљан је 
лични и друштвени проблем. Један од кључних задатака школе јесте трансформација 
почетних потенцијала ученика у праве таленте. 

Рад на стварању одговарајућих услова и пружању адекватног образовања како 
свим, теко и даровитим ученицима добија све већи друштвени значај. Од школе се 
очекује да однос према даровитим ученицима не сведе на решавање појединачних 
случајева, већ да развије систем мера који ће регулисати статус даровитих ученика, 
обезбеђујући задовољавање њихових специфичних образовних потреба. 

Избор метода наставе и учења првенствено одређују циљеви наставе и учења. 
Истраживања показују да се остварују статистички значајно бољи резултати ученика 
када се настава природних наука изводи по принципима активног учења и да су таква 
знања трајнија и употребљивија од оних стечених на уобичајен, традиционалан начин. 
Резултати досадашњих експерименталних испитивања показују да се кроз самостални 
експериментални рад ученика и истраживачки приступ развија највећи број 
интелектуалних и практичних способности ученика.  

При организацији наставе и избору садржаја увек треба полазити од 
индивидуалних разлика у психолошком развитку ученика. Индивидуализованом 
наставом могу се постићи добри резултати, уколико се благовремено осмисли и 
направи функционална корелација са осталим врстама наставе, методама и облицима 
учења.  

Најновије промене у образовању са собом носе уверење да више није довољно 
да ученици у школи нешто науче и успешно решавају тестове. Они треба да се 
припреме за савладавање тешкоћа које носе рад и живот у условима савременог света. 
Школа се усмерава на образовање и васпитање појединаца који ће веровати у своје 
способности, имати базична знања, бити отпорни на неизвесност, спремни да ризикују 
и истражују, оспособљени за откривање, решавање, али и постављање проблема. 

Овим радом је учињен покушај да се применом савремених метода активне 
наставе, градиво из класичне волуметријске методе на адекватан начин презентује и 
усвоји од стране даровитих ученика. Још важније, дата су упутства и предлози за 
савладавање практичних волуметријских садржаја, која су у програму такмичења за 
средње школе, те у том смислу овај рад ће представљати драгоцену литературу како 
даровитим ученицима- такмичарима, тако и средњошколским професорима хемије да 
на што квалитетнији начин савладају наведено градиво.  
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Формулар 1. 
КВАНТИТАТИВНА ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА 

 
Име и презиме:  
Место, школа, разред:  

 
Поступак:  
 Добијени раствор у нормалном суду од 100 ml разблажити дестилованом водом 
до црте. Одмерити биретом 3-4 пробе од по 20ml. у сваку пробу додати 2-3 капи 
фенолфталеина и титровати раствором NaOH концентрације _______ mol/l.  
Масу CH3COOH у проби од 20ml треба израчуати према формули: 

 

mCH3COOH  = 
cNaOH* VNaOH 

* 60,05 
1000 

 
где је: с концентрација раствора NaOH (овај податак исписан је на табли), VNaOH је 
средња вредност броја ml утрошених раствора NaOH при титрацији 20ml раствора 
CH3COOH, која се израчунава према формули: 
 

VNaOH = V1 + V2 + Vn 
n 

 
у којој је n број одређивања (3-4), V1 број ml NaOH утрошеног при првој титрацији, V2 
број ml NaOH утрошеног при другој титрацији итд. 
 
РЕЗУЛТАТИ АНАЛИЗЕ: 
Одмерено CH3COOH: 
у 1. проби  ________ ml, утрошено            ml NaOH; 
у 2. проби  ________ ml, утрошено            ml NaOH; 
у 3. проби  ________ ml, утрошено               ml NaOH; 
у 4. проби  ________ ml, утрошено               ml NaOH; 
 
нађена маса CH3COOH је  _____ g у 20ml раствора. 
 
ИСПУЊАВА ЖИРИ: 
Одмерено  ________ g CH3COOH у 100 ml 

У 20ml има  _______ g CH3COOH 
 
Релативна грешка је   _________  % 
Број освојених поена је  _______  . 
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Формулар 2. 
КВАНТИТАТИВНА ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА 

 
Име и презиме:  
Место, школа, разред:  

 
Поступак:  
 Добијени раствор у нормалном суду од 100 ml разблажити дестилованом водом 
до црте. Одмерити биретом 3-4 пробе од по 20ml. У сваку пробу додати 2-3 капи 
метилоранжа и титровати раствором NaOH концентрације _________ mol/l, до појаве 
жуте боје.   
Масу HCl у проби од 20ml треба израчуати према формули: 

 

mHCl  = 
cNaOH* VNaOH 

* 36,46 
1000 

 
где је: с концентрација раствора NaOH (овај податак исписан је на табли), VNaOH је 
средња вредност броја ml утрошених раствора NaOH при титрацији 20ml  раствора 
HCl, која се израчунава према формули: 
 

VNaOH = V1 + V2 + Vn 
n 

 
у којој је n број одређивања (3-4), V1 број ml NaOH утрошеног при првој титрацији, V2 
број ml NaOH утрошеног при другој титрацији итд. 
 
РЕЗУЛТАТИ АНАЛИЗЕ: 
Одмерено HCl: 
у 1. проби  ________ ml, утрошено         ml NaOH; 
у 2. проби  ________ ml, утрошено  ml NaOH; 
у 3. проби  ________ ml, утрошено  ml NaOH; 
у 4. проби  ________ ml, утрошено  ml NaOH; 
 
нађена маса HCl је  ______ g у 20 ml раствора. 
 
ИСПУЊАВА ЖИРИ: 
Одмерено  ________ g HCl у 100 ml 
У 20ml има  _______ g HCl 
 
Релативна грешка је   _________  % 
Број освојених поена је  _______  . 
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