
 

  

Природно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна једињења

„Хемијска
 

                   Ментор:                                                                                             

др Ружица Николић, редовни проф

 

 

 

Универзитет у Нишу 

Природно-математички факултет 

Департман за хемију 

Комплексна једињења у наставној теми

„Хемијска веза“ 

-Мастер рад- 

 

 

 

 

 

 

 

 
:                                                                                             Аутор

 

редовни проф.                                                           Марија

У Нишу, 2014. 

 

наставној теми 

:                                                                                             Аутор: 

Марија Петровић 



 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ПРИРОДНO - MАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
НИШ 

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА 

Редни број, РБР:  

Идентификациони број, ИБР:  

Тип документације, ТД: Mонографска публикација 

Тип записа, ТЗ: Текстуални штампани материјал 

Врста рада, ВР: Мастер рад 

Аутор, АУ: Марија Петровић 

Ментор, МН: Ружица Николић 

Наслов рада, НР:  

Комплексна једињења у наставној теми хемијска веза 

Језик публикације, ЈП: Српски (ћирилица) 

Језик извода, ЈИ: Српски/Енглески 

Земља публиковања, ЗП: Република Србија 

Уже географско подручје, УГП: Република Србија 

Година, ГО: 2014. 

Издавач, ИЗ: Ауторски репринт 

Место и адреса, МА: Ниш, Вишеградска 33. 

Физички опис рада, ФО: 
(поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога) 

73 страна, 7 поглавља, 3 табела,  11 графичких приказа, 20 

навода литературе 

Научна област, НО: Хемија 

Научна дисциплина, НД: Методика наставе хемије 

Предметна одредница/Кључне речи, ПО: Комплексна једињења, настава хемије, допуна наставног 

садржаја, координативна веза 

УДК 544.1 : 371.214.27 

Чува се, ЧУ: Библиотека 

Важна напомена, ВН: / 



Извод, ИЗ: У циљу повећања заинтересованости ученика основних 

школа за проучавање хемије на примеру наставне теме 

„Хемијска веза“, у оквиру које се изучавају јонска и 

ковалентна веза, предложена је одговарајућа допуна 

наставних садржаја везаних за координативно-ковалентну 

везу са одговарајућим примерима везаним за јоне и 

молекуле присутне у свакодневном животу и материју која 

нас окружује. Педагошки експеримент је обухватио уводно 

тестирање ученика након обрађених наставних садржаја 

прописаних уџбеником затим упознавање са примерима 

грађења координационе везе (молекул воде; доказивање Cl
-

, Ca
2+

, Mg
2+

 јона у води; Mg јон у хлорофилу, Fe у 

хемоглобину, доказивање присуства Cu на биљном 

материјалу, лекови на бази координационих једињења)  

демонстрацију експеримената, поделу материјала и 

завршно тестирање. Применом предлога за допуну 

наставног садржаја ученици су показали заинтересованост, 

а експериментална истраживања су дала позитивне 

резултате.  

Датум прихватања теме, ДП:  

Датум одбране, ДО: 

  Чланови комисије, КО: Председник:  

 Члан:  

 Члан, ментор:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSITY OF NIS 

FACULTY OF SCIENCE AND MATHEMATICS 
НИШ 

KEY WORDS DOCUMENTATION 

Accession number, ANO:  

Identification number, INO:  

Document type, DT: Monographic publication 

Type of record, TR: Textual material, printed 

Contents code, CC: Master thesis 

Author, AU: Marija Petrović 

Mentor, MN: Ружица Николић 

Title, TI: 

Complex compounds in teaching the subject chemical bond  

Language of text, LT: Serbian 

Language of abstract, LA: Serbian /English 

Country of publication, CP: Republic of Serbia 

Locality of publication, LP: Serbia 

Publication year, PY: 2014 

Publisher, PB: Author’s reprint 

Publication place, PP: Niš, Višegradska 33. 

Physical description, PD: 
(chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes) 

73 pages, 7 chapters, 3 tables, 11 graphs, 20 footnotes 

Scientific field, SF: Chemistry 

Scientific discipline, SD: Methodology of chemistry teaching 

Subject/Key words, S/KW: Complex compounds, chemistry teaching, addition of teaching 

contents, coordinative bond 
UC 544.1 : 371.214.27 

Holding data, HD: Library 

Note, N: / 



Abstract, AB: In order to increase the interest of elementary school students to 

study chemistry at the example of teaching topics "chemical 

bond" within the studied ionic and covalent bonding, the 

proposed amendment is appropriate teaching materials related 

to the coordinative-covalent bond with some examples related 

to ions and molecules present in everyday life and matter that 

surrounds us. Pedagogical experiment included an introductory 

testing students after processed curriculum content prescribed 

textbook then getting familiar with examples of construction 

coordination connections (water molecule; proving Cl
-
, Ca

2+
, 

Mg
2+

 ions in water Mg ion in chlorophyll, Fe in hemoglobin, 

proving the presence of Cu in plant material drugs on the basis 

of coordination compounds) demonstration experiments, the 

division of material and final testing. Implementing the 

proposal for the amendment of the content students have shown 

interest, and experimental studies have yielded positive results. 
 

Accepted by the Scientific Board on, ASB:  

Defended on, DE:  

Defended Board, DB: President:  

 Member:  

 Member, Mentor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Садржај 

1. Увод ....................................................................................................................................... 1 

2. Теоријски део ...................................................................................................................... 2 

2.1. Наставни план и програм ................................................................................................... 3 

2.2. Врсте наставе хемије ........................................................................................................... 3 

 2.2.1. Редовна настава .............................................................................................. 3 

 2.2.2. Допунска настава ........................................................................................... 3 

 2.2.3. Додатна настава ............................................................................................. 3 

2.3. Хемијска веза ........................................................................................................................ 4 

2.4. Теорије хемијских веза ....................................................................................................... 5 

2.5. Врсте хемијске везе ............................................................................................................. 7 

 2.5.1. Ковалентна веза ............................................................................................. 8 

                   2.5.1.1. Луисова октетна теорија ........................................................................ 8 

                   2.5.1.2. Теорија валентних веза .......................................................................... 8 

                   2.5.1.3. Теорија молекулских орбитала ........................................................... 10 

 2.5.2. Јонска веза .................................................................................................... 12 

                2.5.3. Хемијска веза код комплексних једињења ....................................................... 13 

                2.5.4. Елементи који граде координациону везу ........................................................ 15 

    2.6. Координативна веза свуда око нас ........................................................................... 18 

                 2.6.1. Примери грађења координативне везе везани за молекуле и јоне присутне         

у свакодневном животу и материју која нас окружује ............................................................ 18 

                   2.6.1.1.Вода за пиће ........................................................................................... 18 

                   2.6.1.2. Примери грађења координативне везе везани за молекуле и јоне 

присутне у свакодневном животу и материју која нас окружује .................................... 19 

                2.6.1.3.  Присуство тешких метала на намирницама које су третиране 

средствима за заштиту .................................................................................................................... 21 

                   2.6.1.4. Лекови на бази координативних (комплексних) једињења ............. 22 

                   2.6.1.5. Комплексна једињења као катализатори ........................................... 22 

                   2.6.2. Осoбине једињења са координативном везом ............................................... 22 

    2.6.3.  Демонстрациони огледи преко којих се може приказати грађење 

координативне везе .......................................................................................................................... 23 



  2.7.  Наставни план и програм хемије за 7. разред ........................................................... 24 

                    2.7.1. Наставна јединица - Ковалентна веза. Молекули. Хемијске формуле ... 24 

                    2.7.2. Наставна јединица - Јонска веза ...................................................................... 27 

  2.8. Наставни план и програм хемије за 1. разред гимназије ........................................ 29 

                    2.8.1. Наставна јединица – Електронска теорија валенце ..................................... 29 

                    2.8.2. Ковалентна хемијска веза .................................................................................. 30 

3.  Експериментални део ................................................................................................................. 33 

  3.1. Педагошки експеримент у основној школи ............................................................... 35 

      3.1.1. Тест провере постојећих знања .............................................................. 36 

      3.1.2. Интегрални предлог допуне наставног садржаја за основну школу ..... 38 

      3.1.3. Тест провере усвојеног знања ................................................................. 47 

    3.2. Педагошки експеримент у средњој школи ............................................................... 49 

                    3.2.1. Интегрални предлог допуне наставног садржаја за средњу школу ........ 50 

4.  Дискусија резултата ................................................................................................................... 60 

    4.1. Приказ резултата – основна школа ............................................................................ 61 

                    4.1.1. Дискусија резултата тестова у основној школи ........................................... 63 

5.  Закључак ....................................................................................................................................... 67 

6.  Литература .................................................................................................................................... 69 

7.  Биографија .................................................................................................................................... 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експериментални део овог Мастер рада одрађен је у основној школи 

„Војислав Илић-Млађи“ у Хуму. Резултати овог рада су саопштени 

на 2. Конференцији младих хемичара Србије, Ниш, 5-7 јун 2014. и 

публиковани под називом Повећање заинтересованости ученика 

седмог разреда на примеру наставне теме „Хемијска веза“ (Increasing 

interest in seventh grade pupils in the example of teaching topic 

„Chemical bond“) у зборнику радова. 

Најискреније се захваљујем свом ментору др Ружици Николић на 

избору теме, бројним стручним саветима, на изузетном стрпљењу 

и времену посвећеном мом мастер раду као и на указаној помоћи и 

низу корисних сугестија током експерименталног рада. 

Такође, захвалила бих се и асистенту др Ненаду Крстићу, који је у 

многоме допринео реализацији експерименталног дела мог рада. 

Велику захвалност дугујем професорки Јасминки Цветковић, мојој 

разредни из средње школе, која је била уз мене током свих ових 

година студирања и пружала ми помоћ кад год је то било потребно. 

Такође она је заслужна за то што сам заволела и уписала хемију. 

Хвала разредна!  

Срдачно се захваљујем и својој породици и пријатељима на 

безграничној подршци, стрпљењу, разумевању и саветима које су ми 

пружили током студирања. Велико хвала! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Увод 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мастер рад 2014 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На питање: „ Kако замишљате хемијску везу? “ , вероватно свако има неки 

једноставан одговор. Несумњиво је да се она најчешће замишља као линија или штапић 

који повезује две лопте. Али ако се постави питање: „ Како се може добити и 

изоловати хемијска веза у чистом стању?“ , тешко да би неко могао дати одговор. 

Питање је и да ли би сви били сигурни да ли је то у принципу изводљиво, или не. [4] 

 

Хемијски елементи и једињења су чудесни у својој разноликости. Од хелијума 

који је гас на 4,2 К до W2C који је чврст на 3400 К, од MgO који је готово савршен 

изолатор до YBa2Cu3O7 који је суперпроводник на 90 К, од мекоће натријума до 

тврдоће дијаманта или цирконијум оксида, њихова разноврсност особина одражава 

једнако разнолика везивања и структуре. [4] 

 

Циљ овог рада је да се на основу постојећих наставних планова и програма 

предмета у основној школи предложи допуна и осавремењивање наставних тема у 

којима се проучавају хемијске везе. Проучавање хемијске везе уз допуну везану за 

координативну везу има за циљ: 

 

• повећање интересовања ученика за проучавање хемије 

 

• упознавање са значајем координативне везе у материји која нас окружује 

 

• актуелизовање наставног садржаја подацима о присуству координационе везе у 

јонима, молекулима и материји која нас окружује. 

 

По завршеном педагошком експерименту, а у складу са добијеним резултатима, 

могу се припремити потенционални предлози за допуну постојећих наставних 

садржаја. 

 

Циљ је да што већи број ученика оствари задовољавајући ниво знања из области 

хемијске везе уз допуне и корекције које предлажемо.  
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2. Теоријски део 
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2.1. Наставни план и програм 
 

Наставни план и програм за основно и средње образовање и васпитање у нашој 

земљи доноси Министарство просвете и науке Републике Србије. [1] 

Наставни план је школски документ којим се одређују предмети који ће се 

проучавати у одређеном типу школе, редослед њиховог изучавања, као и фонд 

недељних, односно годишњих часова предмета. 

Наставни програм представља школски документ којим се одређује обим, 

дубина и редослед наставних садржаја. 

 

2.2. Врсте наставе хемије 
 

Настава, као најорганизованији вид образовања и васпитања, се може 

остваривати на различитим нивоима, начинима, намени. Зато се обично настава дели 

на различите врсте. 

2.2.1. Редовна настава 

 
Најчешћа врста наставе је редовна настава. Она је обавезна за све ученике 

редовног школовања. Ова настава се изводи према плановима и програмима које 

доноси Министарство просвете и науке Републике Србије, са тачно одређеним фондом 

часова. 

2.2.2. Допунска настава 

 

Допунска настава се организује за оне ученике који имају тешкоће у усвајању 

градива редовне наставе. Циљ ове наставе је да се ученици оспособе да би успешно 

пратили редовну наставу. У припремању и извођењу допунске наставе потребно је: 

 

• уочити ученике којима је неопходна допунска настава; 

• утврдити узроке неуспеха сваког од ових ученика; 

• саставити адекватан програм рада са предвиђеним садржајима и методама рада. 

 

Уочавање ученика којима је неопходна допунска настава се остварује на 

часовима редовне наставе. Систематским посматрањем и праћењем успеха ученика 

уочавају се ученици који заостају у усвајању знања или имају неке празнине у знању. 

 

2.2.3. Додатна настава 
 

Додатна настава се организује за ученике који показују интересовање за 

хемију, склоност за решавање различитих проблема и који са лакоћом усвајају 

предвиђено наставно градиво. Програм додатне наставе обухвата проширивање и 

продубљивање садржаја редовне наставе хемије. Наставник бира ученика за додатни 

рад уколико ученик показује одличне резултате у савладавању наставе хемије, на 

предлог педагошко-психолошке службе и родитеља. Наставник сачињава програм рада 

додатне наставе, који је планиран према предвиђеним наставним темама и врши избор 

тема за које су ученици посебно заинтересовани, одређује хронолошки распоред и број 

часова предвиђен за њихову обраду, водећи рачуна да се неке теме могу обрадити тек 

након њихове обраде у току редовне наставе. [1]     
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2.3. Хемијска веза 
 

Узајамно дејство атома истих или различитих елемената које их одржава у 

облику молекула, јона, кристала или других целина називамо хемијска веза. Молекули 

водоника, H2, кисеоника, O2, и азота, N2, настају узајамним дејством атома истих 

елемената (хомонуклеарни двоатомски молекули). Молекули воде, H2O, сумпорне 

киселине, H2SO4,  и калијум перманганата, KMnO4, настају узајамним дејством атома 

различитих елемената (хетеронуклеарни вишеатомски молекули). У данашње време 

молекул има и шире значење. У том смислу и јоне као што су карбонатни, CO��� и 

сулфатни, SO��� и други јони називамо молекули у ширем смислу те речи јер и они 

представљају молекулске целине са једном или више хемијских веза. Појам молекул 

можемо проширити и на једноставније јоне као што су флуоридни, F�, и хлоридни, 

Cl�, јер и њих можемо приказати молекулско орбиталним дијаграмима који су у 

потпуности слични дијаграмима молекула HF и HCl. [2]     

 

Атоми одпуштају, примају или деле електроне у циљу постизања електронске 

конфигурације племенитих гасова а као резултат долази до формирања хемијске везе. 

У формирању хемијских веза учествују валентни електрони. [3] 

 

У основне карактеристике хемијске везе спадају: јачина, дужина, углови и 

поларност. Као мерило јачине хемијске везе служи енергија коју је потребно 

утрошити да би се раскинула веза између два атома. За разлагање једињења на атоме 

потребно је утрошити енергију. [2] Везивање снижава потенцијалну енергију једињења 

у односу на атоме па приликом стварања хемијске везе долази до ослобађања енергије. 

[3] Слика 2.1. то илуструје: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 2.1. Стварање хемијске везе уз ослобађање енергије и раскидање хемијске везе 

уз утрошак енергије [3] 

 

Дужина везе је у обрнутој пропорционалности са јачином: што је веза јача 

њена дужина је мања. [2] 

 

При разматрању карактеристика хемијске везе треба имати у виду и чињеницу 

да јачина и дужина одређене хемијске везе зависе од природе и броја суседних атома, 

као и од мултиплетности. Са порастом мултиплетности расте јачина везе, али се 

смањује њена дужина. 

Грађење хемијске везе 

УВЕК ослобађа енергију 

Раскидање хемијске везе 

УВЕК троши енергију 

НЕМА ИЗУЗЕТАКА ! 
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Код вишеатомских молекула везе заклапају различите углове што зависи од 

природе и броја атома, врсте и мултиплетности везе. 

 

Код хомонуклеарних молекула електронска густина је расподељена симетрично 

у односу на језгра оба атома па овакву врсту хемијске везе називамо неполарна веза. 

Тежишта позитивног и негативног наелектрисања се поклапају па ови молекули немају 

супротно наелектрисане полове. 

 

Код већине хетеронуклеарних молекула електронски облаци хемијских веза 

нису симетрично расподељени, па се ни тежишта њихових позитивних и негативних 

наелектрисања не поклапају. Као последица те асиметричности молекул се понаша као 

дипол. На једном крају се налази вишак позитивног, а на другом крају вишак 

негативног наелектрисања. Хемијске везе таквих молекула називамо поларне везе. 

Парцијални вишак негативног наелектрисања се обележава -δ , а парцијални вишак 

позитивног наелектрисања са + δ. Растојање између полова називамо дужином дипола. 

Пошто се она простире између линија сила супротних наелектрисања ту дужину 

математички обележавамо вектором, 
�. Величину поларности молекула изражавамо 

диполним моментом који је једнак производу наелектрисања и дужине дипола.  

 

���� = 	 |�| · 
� 
 

Јединица диполног момента је дебај (D). Јединица је добила име по холандском 

научнику Дебају. 

 

Појам хемијске везе је нераздвојан од појма хемијске структуре. Идеја о 

хемијској структури је вероватно дала најуспешнији оквир за систематизацију и 

објашњавање непрегледне количине сазнања из хемије и физике, и представља 

незаменљиво оруђе за предвиђање особина једињења и за планирање синтеза или 

трансформација најразличитијих супстанци. [4] 

 

Теорија о хемијској структури представља на неки начин централну догму 

савремене хемије а кључно место у њој има појам хемијске везе. Због тога је за 

молекулске науке од изузетног значаја поуздано описивање хемијске везе. [4] 

 

2.4. Теорије хемијских веза 
 

Свака иоле успешна теорија валенце треба да омогући да се поуздано предвиди 

број веза, дужине веза као и углови између веза. Прве теорије које су успешно 

испуњавале ове захтеве биле су оне које су се заснивале на принципима квантне 

механике. [4] 

 

Од класичних теорија хемијске везе најзначајнија је Луисова (G. N. Lewis, 1916 

) теорија хемијске везе. Од савремених теорија најзначајнија је таласномеханичка 

теорија хемијске везе која описује узајамно дејство наелектрисаних честица атома 

истих или различитих елемената помоћу таласних функција до којих се долази 

решавањем Шредингерове (E. Schrödinger) таласне једначине. При томе постоје два 

приступа решавања таласне једначине. Један називамо теорија (метода) валентних 

веза, а други теорија (метода) молекулских орбитала. [2] 
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Суштина теорије валентних веза своди се на схватање да хемијска веза 

између два атома настаје као резултат узајамног дејства њихових језгара и валентних 

електрона. Како у стварању везе учествују углавном валентни електрони главни део 

атома остаје непромењен. Може се рећи да у насталом молекулу атоми не губе своју 

индивидуалност (Слика 2.2). Структуру молекула (или његову хемијску везу) зато 

описујемо таласним функцијама парова електрона локализованих на појединим 

језгрима или паровима језгара. Другим речима, стање валентних електрона два атома 

који граде електронски пар везе теорија валентне везе описује молекулским 

двоелектронским таласним функцијама које су локализоване између два језгра. 

 

 

 

 

 

                                                            

Слика 2.2. Молекул водоника и воде према теорији валентних веза. Ради 

једноставности молекули су приказани у облику кругова 

 

Суштина теорије молекулских орбитала своди се на схватање да хемијска 

веза између два атома настаје као резултат узајамног дејства њихових језгара и свих 

електрона. Како у стварању молекула учествују сви електрони и сва језгра у тако 

насталом молекулу атоми губе своју индивидуалност. Молекул представља целину 

састављену од електрона и језгара (Слика 2.3). Зато се његова хемијска веза 

(структура) описује једноелектронским таласним функцијама које су делокализоване 

по целом молекулу па се због тога оне називају молекулске орбитале. 

 

 

                                    

 

 

                                              

Слика 2.3. Молекул водоника и воде према теорији молекулских орбитала 

 

Шредингерова једначина за молекуле има облик сличан једначини 

вишеелектронских атома. Разлика је у томе што израз за потенцијалну енергију 

молекула Еp,mol садржи један члан више, е
2
/R, који се односи на међусобно одбијање 

језгара атома. На пример, израз за потенцијалну енергију молекула H2 има облик 

 

��,�� = � е�
��,� �

��
��,� �

��
��,� �

��
��,� �

��
��,� �

��
  

 

који се састоји од шест чланова. Прва четири члана се односе на привлачна дејства, 

пети члан се односи на међусобно одбијање електрона, а шести члан – на међусобно 

одбијање језгара. 

 

За молекул водоника, као и за остале молекуле, Шредингерову једначину у 

њеном аналитичком облику није могуће тачно решити због члана е
2
/r1,2 који се односи 

на међусобно одбијање електрона па се за њено решавање користе различити 

приближни методи, као што је метод самоусаглашеног поља. Код сложенијих молекула 

H2 H2O 

H2 H2O 

електрон 

 језгро 
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због једноставнијег израчунавања и лакшег разматрања добијених резултата уводе се и 

неке допунске апроксимације, па се такав метод назива линеарна комбинација 

атомских орбитала (ЛКАО). Настале таласне функције се називају Молекулске 

Орбитале настале Линеарном Комбинацијом Атомских Орбитала и означавају се 

скраћено МО ЛКАО. 

 

Иако су обе теорије установљене у исто време, у почетку се користила много 

више теорија валентних веза јер се она надовезује на Луисову теорију хемијске везе па 

је због тога била ближа хемичарима. Даљим развојем обе теорије показало се да 

теорија молекулских орбитала има неких предности у одонсу на теорију валентних 

веза, нарочито када су у питању нешто сложенији молекулски системи па се зато у 

данашње време она више користи. Како су се обе теорије развијале у исто време 

теорија молекулских орбитала је преузимала је неке поставке теорије валентне везе и 

обрнуто па се зато у данашње време не може поставити оштра граница у 

применљивости ове две теорије. [2] 

 

2.5. Врсте хемијске везе 
 

У данашње време је познато око шездесет милиона хемијских једињења. [5] [2]  

Ако се пође од претпоставке да је молекул најситнији део хемијског једињења онда се 

из наведеног податка може закључити да постоји више милиона различитих молекула. 

Међутим, ако се појам молекула прошири и на јоне, кристале, полимере, односно све 

хемијске целине које садрже бар једну хемијску везу, јасно је да је број молекула још 

већи. Имајући у виду тако велику разноврсност молекула онда би се могло очекивати и 

да су узајамна дејства њихових атома веома разноврсна. Међутим, хемијске везе које 

одржавају атоме или њихове јоне у облику посебних целина се своде углавном на три 

основна типа: 

 

� Ковалентна веза 

� Јонска веза 

� Метална веза   

 

Сва три типа се заснивају само на једној врсти дејства – електростатичком 

дејству, које обухвата класично кулонско и квантномеханичко дејство измене. То 

указује на велику разноврсност и истовремено на дубоко јединство природе материје. 

 

Разлике између појединих облика хемијске везе се своде на различиту 

расподелу електронског облака између језгара атома који стварају везу. 

 

Поделу хемијских веза на три основна типа треба условно прихватити јер није 

могуће поставити оштру границу између појединих типова везе. Велики број хемијских 

једињења има мешовит карактер хемијске везе. Нека једињења имају ковалентну везу 

са јонским карактером, а друга јонску везу са ковалентним карактером. Поред тога, 

постоје и посебни облици јонске и ковалентне везе. На пример, донорско-акцепторска 

(координативна веза) представља посебан облик ковалентне везе код које електронски 

пар једног атома постаје заједнички за оба атома – постаје електронски пар њихове 

хемијске везе. Водоничну везу може се, такође, сматрати посебним обликом хемијске 

везе јер један њен део има особине ковалентне везе, а други део има карактеристике 

јонске везе. [2] 
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2.5.1. Ковалентна веза 

 

Ковалентна веза настаје између атома који имају сличне афинитете према 

електрону па електрон који учествује у стварању везе остаје између атома. Пошто 

сваки атом даје по један електрон (некада може и више) онда долази до образовања 

електронског пара. Ковалентне везе формирају првенствено атоми неметала. [19] 

 

Теорије које објашњавају ковалентну везу су: [6] 

1. Луисова октетна теорија – електронска теорија валенце 

2. Квантно-механичка теорија: теорија валентне везе и теорија молекулских 

орбитала 

 

2.5.1.1. Луисова октетна теорија 

 
По Луису атоми постижу стабилну електронску конфигурацију (племенитог 

гаса) стварањем једног или више заједничких електронских парова што чини 

ковалентну везу. Ови електронски парови су: заједнички и повезују два језгра, могу 

бити само из спољашњих валентних орбитала, електрони који не учествују у стварању 

везе чине слободне електронске парове. 

 

Настајање једноструке ковалентне везе код молекула воде може се приказати на 

следећи начин: 

  

 

 

2.5.1.2. Теорија валентних веза 

 
Ковалентна веза настаје преклапањем атомских орбитала то јест преклапањем 

таласних функција (Ψ) два електрона са супротним спином.  Функција Ψ представља 

орбиталу у којој се могу наћи максимално два електрона са супротним спином. Ако 

електрони имају паралелни спин долази до њиховог одбијања што онемогућава 

преклапање атомских орбитала (не ствара се ковалентна веза). Просторна усмереност 

ковалентне везе одговара правцу у коме су атомске орбитале преклопљене. [6] 

 

Стање два одвојена атома водоника може се описати таласним функцијама 

ΨА(1) и ΨB(2). Прва описује стање електрона е1 у близини језгра А, а друга стање 

електрона е2 у близини језгра B. Стање молекула водоника као целине, Ψ(1,2), може се 

описати производом (или неком другом комбинацијом) те две функције [2] 

 

Ψ(1,2) = ΨА(1)ΨB(2). 

 

Међутим, због неразликовања електрона и могућности промене њихових 

координата ознаке електрона е1 и е2 губе свој смисао па се стање молекула водоника 

може описати и функцијом Ψ(2,1) 

 

Ψ(2,1) = ΨА(2)ΨB(1). 

 

Имајући то у виду, стање молекула водоника описује се функцијом Ψmol 

 

или 
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б) Вероватноћа налажења електрона за 

преклопљене орбитале 

а) Вероватноћа налажења електрона 

за непреклопљене орбитале 

Ψmol = ΨА(1)ΨB(2) + ΨА(2)ΨB(1). 

 

која садржи обе функције: Ψ(1,2) и Ψ(2,1). С обзиром на то да допринос оба члана у 

стварању молекула не мора бити подједнак претходну једначину потребно је допунити 

коефицијентима c1 и c2 који указују на удео та два члана у таласној функцији молекула 

као целине 

 

Ψmol = c1ΨА(1)ΨB(2) + c2ΨА(2)ΨB(1). 

 

Ако се члан ΨА(1)ΨB(2) обележи са Ψаb, а члан ΨА(2)ΨB(1) са Ψbа претходна 

једначина добија једноставнији облик 

 

Ψmol = c1Ψаb + c2 Ψbа. 

 

Пошто прави физички смисао има само нормирана таласна функција, !"²$% =
1, тај услов треба да испуни и таласна функција. Према томе, претходна једначина се 

може написати у облику  

 

'"��� $% = 	 (��'")*� $%� � (��'"*)� $%� � 2(�(�'")*"*)$%�$%� = 1 

 

који указује на нормираност молекулске таласне функције, Ψmol. У једначини прва два 

интеграла су једнака јединици, а трећи представља производ два интеграла који се 

односе на преклапање атомских орбитала два атома водоника па се зато називају 

интеграли преклапања. [2] 

 

Теорија валентне везе објашњава настајање ковалентне везе порастом 

вероватноће налажења електрона (Ψ
2
) у делу простора између два атомска језгра услед 

интеракције валентних електрона и атомских језгра везаних атома. При преклапању 

атомских орбитала долази до пораста вероватноће налажења електрона (Ψ
2
) у делу 

простора између језгара А и Б. За ставарање ковалентне везе морају се преклопити 

брегови таласних функција и њихове долине. Тако настаје нова таласна функција са 

већом амплитудом (већа је вероватноћа налажења електрона између спојених атома). 

На слици 2.4 дат је шематски приказ таласних функција "А� и "В� одвојених атома Η и 

таласне функције "���  молекула водоника Η2. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слици 2.4. График таласних функција "А� и "В� одвојених атома Η (а) и таласне 

функције "���  молекула водоника Η2 (б). 

 

Преклапањем атомских орбитала могу настати две врсте ковалентних веза: σ и π 

веза. 



 

σ-веза настаје преклапањем

која пролази кроз језгра два 

орбитале или s- и p-орбитале што

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 2.5. Настајање  σ

π-веза настаје бочним преклапањем

орбитале исте симетрије (py са 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 2.5. Настајање  

До стварања π-везе долази

 

2.5.1.3. 

Теорија молекулских орбитала

дејством електронских облака

молекула. Она то дејство описује

(једноелектронских функција) 

функција: везивне и противвезивне

молекулска орбитала је таласна

електронског облака између језгра

хемијске везе и молекула као целине

која описује стање смањене густине

атома који граде тај молекул

стварању хемијске везе. [2] 
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преклапањем две атомске орбитале дуж међунуклеарне

два атома) или преклапањем две s-орбитале, 

орбитале што је приказано на слици 2.5: 

σ-везе преклапањем одговарајућих атомских орбитала

 

бочним преклапањем две p-орбитале, p- и d-орбитале

са py, dyz са dyz), што је приказано на слици 2.6:

Настајање  π-везе бочним преклапањем одговарајућих атомских

орбитала 

 

долази тек пошто се успостави σ-веза између два атома

 Теорија молекулских орбитала 

 
молекулских орбитала објашњава настајање молекула

облака свих електрона и језгара атома који улазе

описује линеарном комбинацијом свих атомских

функција) при којој настају две врсте молекулских

противвезивне (антивезивне) молекулске орбитале

таласна функција која описује стање повећане

између језгра два атома. Такво стање доприноси

као целине. Противвезивна молекулска орбитала је

смањене густине електронског облака у простору између

молекул. Такво стање електронског облака супротставља

Мастер рад 2014 

 

међунуклеарне осе (осе 

орбитале, или две p-

атомских орбитала 

орбитале или две d-

: 

одговарајућих атомских 

између два атома.   

молекула узајамним 

улазе у састав 

атомских орбитала 

олекулских таласних 

орбитале. Везивна 

повећане густине 

доприноси стварању 

орбитала је функција 

простору између језгара 

супротставља се 
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H2 H H 

б) 

Везивне молекулске орбитале математички се приказују у облику збира 

таласних функција (атомских орбитала) истог предзнака атома А и В 

 

ΨМО(vez) = ΨMO = ΨA + ΨB 

 

а настајање противвезних у облику разлике  таласних функција 

 

ΨМО(protivvez) = "./∗ = ΨA - ΨB 

 

Везивне и противвезивне молекулске орбитале, односно квадрате њихових 

таласних функција "МО� и "МО∗� , можемо приказати и графички као суперпозицију 

кривих квадрата таласних функција "А� и "В� (Слика 2.7) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слика 2.7. Расподела густине електронског облака у јону молекула водоника, H2

+
: (- - -

) равномерна расподела "А�око језгра А, (- - -) равномерна расподела "В�око језгра В, (--

--) повећана густина "МО�  између језгра А и В (везивна МО) и (----) смањена густина 

"МО∗� између језгара А и В (противвезивна МО*) 

 

Из графика се види да је електронски облак слободних атома А и В, "А� и "В�, 

равномерно расподељен око њихових језгара, а код молекула у једном случају 

електронска густина је повећана између језгара А и Б ("МО� 3	4Слика	а3, а у другом 

(Слика б) – смањена ("МО∗� ) у односу на расподелу електронске густине слободних 

атома што одговара стању постојања ("МО� ) и непостојања ("МО∗� ) молекула. 

 

Молекули са ковалентном везом имају повећану густину електронског облака у 

простору између језгара везаних атома (Слика 2.8). До повећања електронске густине 

долази услед преклапања електронских облака валентних електрона једног и другог 

атома и подједнаког привлачења електронског пара везе од стране оба језгра. [2] 

 

 

 

 

 

Слика.2.8. Електронски облак ковалентне везе 

 

Ковалентна веза може бити поларна и неполарна. Ако су атоми исти (или веома 

слични) онда је неполарна јер се центар електронског пара налази на средини између 

два атома. Ако су атоми различити веза је поларна јер се средиште електронског пара 

а) 
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помера ка атому са већим афинитетом па негде има мало више позитивног а негде 

више негативног наелектрисања. У поларној вези долази до размицања центара 

позитивног и негативног наелектрисања, дакле, долази до поларизације. Неполарна 

ковалентна веза је, рецимо, у молекулу кисеоника, О2, а поларна у молекулу угљен-

моноксида, CO. [19] 

 

Због усмерености и крутости ковалентне везе молекули имају дефинисану 

структуру и геометријски облик. Атоми не могу променити свој положај унутар 

молекула а да се при томе не разори молекул. Привлачне силе између молекула су 

слабе па су због тога та једињења обично гасови (CH4, N2, SF6...), течности (CCl4, Br2, 

бензен...) или чврсте супстанце (I2, S8, P4...) које лако сублимишу или имају релативно 

ниске tt и tk. Једињења са ковалентном везом најчешће се топе на температури нижој од 

300 °C а кључају на температури нижој од 500 °C. Једињења са ковалентном везом се 

слабо растварају у води. Од јонских једињења се разликују по томе што  слабо или 

никако не проводе електричну струју у течном или чврстом стању или у воденом 

раствору (раствори неелектролита). [6] 

 

2.5.2. Јонска веза 
 

За разлику од ковалентне везе јонска веза не поседује усмереност и засићеност. 

Јонску везу граде атоми хемијских елемената који се битно разликују по 

електронегативности. Настаје преносом електрона са атома ниске електронегативности 

(метали) на атоме високе електронегативности (неметали). Од метала у стварању 

јонске везе учествују атоми оних метала који имају један, два или три електрона више 

од електронске конфигурације [(n-1)s
2
p

6
] племенитог гаса који по редном броју 

претходи металу. Од неметала у стварању јонске везе учествују атоми оних неметала 

који имају високу електронегативност и којима недостаје један, два или три електрона 

за електронску конфигурацију [ns
2
np

6
]  племенитог гаса који долази после неметала. 

Оба учесника, метал и неметал,  сједињују се у односу у коме њихови јони (катјон и 

анјон) постижу наведене стабилне конфигурације. [2]  

 

На пример, у једињењу NaCl атом натријума који има конфигурацију 2s
2
2p

6
3s

1
 

предаје 3s
1
 електрон атому хлора, који има конфигурацију 3s

2
3p

6
. При томе настаје јон 

натријума, Na
+
, који има електронску конфигурацију неона 2s

2
2p

6
 и јон хлора , Cl

-
, који 

има електронску конфигурацију аргона 3s
2
3p

6
. [2] Слика 2.9 приказује настајање јонске 

везе у молекулу NaCl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 2.9. Настајање јонске везе код молекула NaCl [3] 

Na (метал) 

нестабилан 

Na+ (катјон) 

стабилан 

Cl (неметал) 

нестабилан 

Cl
-
 (анјон) 

стабилан 

електрон 

Кулоново 

привлачење 
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На сличан начин настају јонска једињења која граде литијум, калијум, 

магнезијум, калцијум и алуминијум са халогеним и неким халкогеним елементима (KJ, 

MgBr2, AlF3,). [2] 

 

Молекули са јонском везом имају малу густину електронског облака између 

везаних атома зато што таква веза настаје померањем електронског облака једног 

атома ка другом (Слика 2.10). 

 

 

 

                                          e
-
 

          

                                 Na
+
         Cl

-  

                                                                      Na
+
                      Cl

-
 

 

Слика 2.10. Електронски облак јонске везе 

 

Јонска једињења су неутрална и поред тога што су састављена од јона. Због тога 

што у њихов састав улази тачно одређен број катјона и анјона. Тај број је дефинисан 

односом њихових наелектрисања. Јони јонских једињења нису увек јони једног атома 

већ могу бити састављени од више атома као што су нитратни, карбонатни, сулфатни и 

амонијум јон. Иако такви јони садрже ковалентне везе они са металима (амонијум јон 

са неметалима) граде јонска једињења. 

 

Постоје две врсте једињења која имају јонску везу: јонски молекули и јонски 

кристали. Јонски молекули су у гасовитом, а јонски кристали у чврстом агрегатном 

стању. Јонска веза код јонских молекула настаје узајамним дејством два или више (али 

малог броја) јона. Јонска веза код јонских кристала настаје узајамним дејством великог 

броја јона. Зато је јонска веза јонских кристала много јача од јонске везе јонских 

молекула. [2] 

 

На собној температури сва ова једињења су у чврстом агрегатном стању и 

кристалне су супстанце. Јонска веза због електричне природе није усмерена у простору 

већ то електростатичко привлачење делује око целог јона па јонска једињења 

кристализују у густо пакованим структурама. Кристали су јако тврди са високом 

тачком топљења и кључања. Јонска једињења су лако растворна у води. Јонска 

једињења у чврстом стању не проводе електричну струју (изузетак су неки флуориди 

метала) јер се јони не могу кретати, али растопи и раствори ових једињења су добри 

проводници електричне струје. [3] 

2.5.3. Хемијска веза код комплексних једињења 

 

Комплексна једињења су сложена једињења метала са неорганским или 

органским лигандима. Састоје се из два дела: спољашњег и унутрашњег. У 

унутрашњем делу се налазе централни атом (градитељ комплекса) и атоми (или 

атомске групе) који су непосредно везани за њега. Тај део се назива још и комплекс (у 

ужем смислу те речи) или комплексна честица, а уколико је наелектрисана зове се 

комплексни јон. У том случају се у спољашњој сфери налазе катјони или анјони у 
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зависности од тога како је честица наелектрисана. [2] На слици 2.11 је приказана 

структура једног комплесног једињења.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 2.11. Структура комплексног једињења  

 

 Хемијска веза код комплексних (координационих) једињења се назива 

координативна веза. Она настаје узајамним дејством централног атома и лиганда при 

коме лиганд предаје свој слободан електронски пар централном атому и сједињује се са 

њим у молекул комплекса.  При разматрању ковалентне везе хомонуклеарних или 

хетеронуклеарних двоатомских (или вишеатомских) молекула се може видети да та 

веза настаје тако што оба атома дају по један неспарени електрон у заједнички 

електронски пар хемијске везе. За разлику од те везе, ковалентна веза код комплексних 

једињења настаје тако што један учесник (лиганд) даје свој електронски пар 

централном атому и на тај начин ствара везу са њим. И координативна веза је 

ковалентна веза која се разликује од ковалентне везе молекула водоника или 

хлороводоника по начину настанка, односно пореклу електронског пара који чини 

везу. [2] 

 

Ако се упореде једноставни двоатомски или вишеаатомски молекули са 

молекулима комплексних једињења онда се намеће питање зашто се за централни атом 

веже много више других атома или атомских група (лиганада)? Одговор на ово питање 

је покушао да да Сиџвик (N. Sidgwick) још 1927. године. Разматрајући електронску 

конфигурацију и особине племенитих гасова као изузетно инертних и стабилних 

хемијских врста, он је покушао да објасни настајање комплексних једињења тежњом 

метала и њихових јона да се окруже са оним бројем лиганада са којим постижу 

електронску конфигурацију племенитих гасова. Ову сугестију је прихватио и Полинг 

(L. Pouling) 1931. и допунио је хибридизацијом у оквиру теорије валентне везе. 

Приближно у исто време Бете (H. Bethe) 1929. је покушао да објасни настајање 

комплексних једињења теоријом кристалног поља, а Хунд (F. Phund)1929., Хикел (E. 

Hückel) 1930 и Кулсон (C. A. Coulson) теоријом молекулских орбитала. Како све ове 

теорије имају своје недостатке у данашње време се хемијска веза комплексних 

једињења разматра  са све три теорије: 

 

1. Донорско-акцепторском, 

2. Теоријом лигандног поља и  

3. Теоријом молекулских орбитала. 

 

Спољашња сфера Унутрашња сфера 

Централни јон Лиганд  

Координациони број 
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Слика 2.12. Alfred 

Werner (1866-1919) 

Прва теорија која је која је успешно објаснила 

структуру комплексних или координационих једињења била је 

теорија о две врсте валенци ( у данашњем смислу две 

координационе сфере) коју је установио Вернер (A. Werner) 

још 1893. године (Слика 2.12). Његов допринос проучавању 

комплексних једињења је изузетно велик и у том смислу неки 

хемичари једноставнија комплексна једињења називају 

Вернерова једињења. За допринос развоју координационе 

хемије добио је Нобелову награду 1913. године. [2] 

 

2.5.4. Елементи који граде координациону везу 
 

Координативна веза код комплексних једињења настаје узајамним дејством 

централног атома и лиганда при коме лиганд предаје свој слободан електронски пар 

централном атому и сједињује се са њим у молекул комплекса. [2] 

 

Централни атом (градитељ комплекса) може бити атом или јон било ког 

елемента. Највећи број комплексних једињења граде јони прелазних, лантанидних и 

актинидних метала. Алкални и земноалкални метали граде релативно мало 

комплексних једињења јер не постижу стабилну електронску конфигурацију 

отпуштањем једног или два електрона. Централни атом је акцептор електронских 

парова. 

 

Према електронској конфигурацији централни атоми се могу поделити у три 

групе. У прву групу спадају централни атоми који у облику позитивних јона имају 

електронску конфигурацију племенитих гасова 1s
2
 или ns

2
np

6
. Такву електронску 

конфигурацију имају јони алкалних, земноалкалних и прелазних метала првих шест 

група d елемената (Таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1. Централни атом у облику јона електронске конфигурације 1s
2
 или ns

2
np

6 

 

Група елемената (метала) 

s
1
 s

2
 d

1
 f

1-14
 d

2
 d

3
 d

4
 d

5
 d

6
 d

7-10
 p

1
 

Li
+
 Be

2+
          

Na
+
 Mg

2+
         Al

3+
 

K
+
 Ca

2+
 Sc

3+
  Ti

4+
 V

5+
 Cr

6+
 Mn

7+
    

Rb
+
 Sr

2+
 Y

3+
  Zr

4+
 Nb

5+
 Mo

6+
 Tc

7+
 Ru

8+
   

Cs
+
 Ba

2+
 La

3+
  Hf

4+
 Ta

5+
 W

6+
 Re

7+
 Os

8+
   

Fr
+
 Ra

2+
 Ac

3+
  Th

4+
 Pa

5+
 U

6+
     

 

У другу групу спадају централни атоми који у облику позитивних јона имају 

електронску конфигурацију (n-1)d
10

ns
2
. У ову групу спадају јони метала прве четири 

групе p елемената различитог оксидационог стања (Таблица 2.2). 

 

У трећу групу спадају централни атоми који у облику неутралних атома, 

позитивних или негативних јона (оксидационог стања) имају електронску 

конфигурацију псеудо-племенитих гасова, (n-1)d
10

. Ова група атома је најразноврснија 

по оксидационом стању (Таблица 2.2).  
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Таблица 2.2. Централни атом у облику неутралног атома, позитивног или негативног 

јона електронске конфигурације (n-1)d
10

ns
2 
или (n-1)d

10 

 

Централни атоми 

електронске 

конфигурације 

(n-1)d
10

ns
2
 

 

Централни атоми електронске конфигурације (n-1)d
10

 

p
1
 p

2
 p

3
 p

4
 d

5
 d

6
 d

7
 d

8
 d

9
 d

10
 p

1
 p

2
 p

3
 

Ga
1+

 Ge
2+

   Mn
3-

 Fe
2-

 Co
1-

 Ni
0
 Cu1+ Zn

2+
 Ga

3+
 Ge

4+
  

In
1+

 Sn
2+

 Sb
3+

 Te
4+

  Ru
2-

 Rh
1-

 Pd
0
 Ag1+ Cd

2+
 In

3+
 Sn

4+
 Sb

5+
 

Tl
1+

 Pb
2+

 Bi
3+

 Po
4+

  Os
2-

 Ir
1-

 Pt
0
 Au1+ Hg

2+
 Ti

3+
 Pb

4+
 Bi

5+
 

 

Лиганди су атоми, јони или неутрални молекули који су директно везани за јон 

метала. Они садрже слободне електронске парове преко којих се везују за централни 

јон. Због велике разноврсности лиганди се могу поделити у различите групе: према 

врсти наелектрисања, броју донорских атома, врсти донорских атома и врсти везе коју 

граде са металима (σ и π лиганди). 

 

Подела лиганада према наелектрисању 
 

Према наелектрисању лиганди се деле у три групе:  

1) Анјонске - Највећи број лиганада је анјонског типа. Међу најпознатије 

анјонске лиганде спадају јони халогених елемената (F
-
, Cl

-
, Br

-
, J

-
), 

хидроксидни (OH
-
) и цијанидни (CN

-
) јон, анјони оксо (:;��, :;��, <;���) и 

карбоксилних киселина (ацетатни, оксалатни и тартаратни јон). 

2) Неутралне - Од неутралних лиганада највише комплекса граде молекули 

H2O, NH3, CH3NH2 и CO, затим етилендиамин, (NH2CH2CH2NH2), различити 

алкил амини (R3N), арсини (R3As) и фосфини (R3P). 

3) Катјонске – Има их мало а најпознатији су нитрозилијум, NO
+
 , хидроген, 

H
+
, хидразинијум, H2NHH3

+
 и тетраметиламонијум, (CH3)4N

+
 (јон) лиганд. 

 

Подела лиганада према броју донорских атома 
 

Ако лиганд садржи више атома (NO3
-
, H2O, CH3COO

-
) онда атом који има 

слободан електронски пар преко кога лиганд успоставља везу са централним атомом 

називамо донорски атом. 

 

Према броју донорских атома лиганди се деле на: 

1) Монодентатне – имају само један донорски атом и заузимају једно 

координационо место. У монодентатне лиганде спадају: F
-
, Cl

-
, Br

-
, J

-
, OH

-
, 

CN
-
, NO2

-
, NO3

-
, CH3COO

-
 јони, молекули H2O и NH3.  ,  

2) Бидентатне – имају два донорска атома и могу заузети два координациона 

места. У бидентатне лиганде спадају: карбонатни, оксалатни и глицинатни 

јон, молекул етилендиамина, пропилендиамина и бипиридина. 

3) Тридентатне - имају три донорска атома и заузимају три координациона 

места. Пример тридентатног лиганда је молекул диетилентриамина (dien) 

4) Тетрадентатне - имају четири донорска атома,  

5) Пентадентатне - имају пет донорских атома.  
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6) Хексадентатне - имају шест донорских атома. Пример хексадентатног 

лиганда је анјон етилендиаминтетрасирћетне киселине (edta). 

 

На слици 2.13 су приказани примери неких полидентатних лиганада: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 2.13. Бидентатни, тридентатни и хексадентатни лиганд 

 

Хемијске везе настале везивањем неких полидентатних лиганада са централним 

јоном потсећају на клешта морског рака (hele – на грчком клешта). Због тога су такви 

лиганди названи хелатни лиганди, а комплекси метала са таквим лигандима – хелатни 

комплекси. У такве лиганде спада етилендиамин, као бидентатни лиганд. 

 

Лиганде са два донорска атома који се због своје структуре не могу истовремено 

везати са оба атома за централни атом називамо амбидентатни лиганди (-CN
-
 цијано,  

-NC
-
 изоцијано, -SCN

-
 тиоцијанато, -NCS

-
 изотиоцијанато, -OCN

-
 цијанато, -NCO

-
 

изоцијанато, -NO2
-
 нитро, -ONO

-
 нитрито). 

 

 

Мостни лиганди формирају „мост“ између два метална јона у полинуклеарним 

комплексима. Зависно од лиганда у раствору најчешћи мост лиганди су: О2, О��, О���, 

ОH
-
, :;��, <;���, Cl

-
, :=��, NH

2-
 и други. [2] 

 

Подела лиганада према врсти донорских атома [7] 

 
У зависности од тога који атом је донор електронског пара за грађење везе са 

централним јоном метала лиганди се класификују као: 

� N-донор (амини, пиридин, аминокиселине, бипиридил), 

� О-донор (алкохоли, етри, алдехиди, кетони, естри и карбоксилне киселине), 

� S-донор (карбамати, дитиокарбамати, полисулфиди). 

 

Подела лиганада према врсти хемијске везе коју стварају са централним 
атомом [2] 

 

 Према врсти хемијске везе коју стварају са централним атомом лиганди се деле 

у две групе: 

У прву групу спадају лиганди који имају слободан електронски пар у σ 

молекулској орбитали, а немају π молекулских орбитала и лиганди који имају два 

слободна електронска пара од којих се један налази у везивној молекулској орбитали, а 

други у невезивној молекулској орбитали која у неким случајевима може постати π 

везивна молекулска орбитала. У другу групу спадају лиганди који се могу поделити у 

две подгрупе: лиганди π донори и лиганди π акцептори. Лиганди π акцептори се  могу 

поделити у две нове подгрупе: лиганди π акцептори и лиганди π* акцептори. На слици 

Бидентатни лиганд Тридентатни лиганд 

Етилендиамин (en) Диетилентриамин (dien) ЕДТА 

Хексадентатни лиганд 



 

2.14 дат је шематски приказ

централним атомом. 

Слика 2.14. Подела лиганада
 

2.6. Координативна
 

Осим што имају важну улогу

једињења имају велику примену

Животно важни процеси у живом

се уз учешће ензима у којима

везани преко биомолекула у

комплексних једињења су у

аналитички поступци за раздвајање

у раствору или у другим разноврсним

метала су направљени бројни катализатори

индустријских процеса, као што

имају важну примену у медицини

болести, као дијагностички реагенси

корисног дејства комплексна

организам што ограничава њихову

проналажење нових једињења која

 

2.6.1. Примери грађења координативне

присутне у свакодневном
 

 

Пример

 
Вода која се употребљава

дезинфикује разним средствима

одвијају у води је  присутан хлоридни

помоћ раствора AgNO3 (сребро

воденом раствору настаје бели

талог се раствара при чему настаје

 

Лиганди

лиганди са 

лиганди са σ
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приказ поделе лиганада према врсти везе коју

лиганада према способности да граде σ и π везе у комплексима

Координативна веза свуда око нас 

важну улогу у многим животно важним процесима, комплексна

примену у аналитичкој пракси, у индустрији и у

живом свету, као што је на пример дисање и други

којима су биометали, јони d-метала, присутни у

биомолекула у облику комплексних честица. Реакције

су у основи бројних реакција на којима се

раздвајање, маскирање, доказивање и одређивање јона

разноврсним системима и срединама. На бази

бројни катализатори који се примењују у реализацији

као што је на пример производња HNO3. Комплексна

медицини. Многи од њих се користе у лечењу

дијагностички реагенси или као биохемијски маркери и реагенси

комплексна једињења имају и токсично деловање 

ограничава њихову примену али са друге стране отвара

једињења која ће бити ефикаснији детоксиканти. [7] 

грађења координативне везе везани за молекуле

свакодневном животу и материју која нас 

2.6.1.1. Вода за пиће 

Пример 1. Хлориди у води за пиће 

употребљава за пиће ради бактериолошке исправности

средствима на бази хлора. Као резултат реакција које се

присутан хлоридни јон. Његово присуство се може доказати

сребро-нитрат). Реакцијом између јона сребра

бели талог сребро-хлорида. Додатком амонијака

настаје сложено једињење (диамминсребро(I)-јон

лиганди са σ МО

σ донори (H־, NH3)

σ и (π) донори (H2O, R2S)

и π МО

π донори (F־, Cl־, OH־)

π акцептори

π акцептори

π* акцептори (
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везе коју граде са 

 
у комплексима 

процесима, комплексна 

индустрији и у медицини.  

и други, одвијају 

присутни у траговима, 

Реакције настајања 

којима се заснивају 

одређивање јона метала 

бази прелазних 

реализацији важних 

Комплексна једињења 

лечењу најтежих 

реагенси. Поред 

деловање на људски 

отвара путеве за 

молекуле и јоне 

нас окружује 

исправности се 

које се при томе 

може доказати уз 

сребра и хлора у 

амонијака настали 

јон): 

акцептори (R3P, R3As)

π* акцептори (CO, CN־)



 

Слика 2.16. Јон магнезијума

хлорофилу 
 

AgCl(s)  + 
                                       Сребро-хлорид

                                                                                          

 

Пример 2. Тврдоћа

Морска, речна и минерална

соли калцијума и магнезијума. Ове

чине је тврдом водом ако су присутне

[16] При загревању тврде воде долази

[4] 

 Јони калцијума и магнезијума

(етилендиаминтетрасирћетне киселине

комплексна једињења која су без

са неким другим реагенсима и наградити

На слици 2.15 је приказана структура

металом. Ово њихово својство

практично одређивање укупне

средстава може се ефикасно „омекшати

каменац. [7] 

       

2.6.1.2. Примери постојања

 

Пример 3. 

 
Хлорофил је биљни 

фотосинтезе. Ова зелена биљна

целом свету зато што омогућуј

производе храну. Хлорофил се налази
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Слика 2.15

комплекса   ЕДТА

                                                                                                                             

магнезијума у 

+  2NH3(aq)  ⇌		[Ag(NH3)2]Cl + Cl
-
(aq) 

хлорид   Амонијак              Једињење са  

                                                                                          координационом везом 

Тврдоћа воде – соли калцијума и магнезијума 

 
минерална вода садрже растворене 

магнезијума. Ове соли дају води укус и 

су присутне у већој количини. 

воде долази до стварања каменца.
 

магнезијума реагују са EDTA 

етилендиаминтетрасирћетне киселине) и граде стабилна 

су без боје, али могу реаговати и 

реагенсима и наградити обојена једињења. 

приказана структура комплекса ЕДТА са 

својство је искоришћено за 

укупне тврдоће воде. Помоћу тих 

ефикасно „омекшати“ вода и уклонити 

постојања координативне везе у материји која нас

Пример 3. Зелена боја лишћа – хлорофил 

биљни пигмент који има незаменљиву улогу 

биљна боја – хлорофил - спада у најзначајније материје

омогућује биљкама да из земље и ваздуха узимају материју

Хлорофил се налази у ћелијама, а често и у стаблу и цветовима

 

Зелено растиње садржи

количину хлорофила који упија енергију

процесу фотосинтезе. Енергија се

синтезу шећера од угљен-диоксида

 

Реакција:  

 

6 CO2 + 6 H2O + светлост → C6H12

 

Јон магнезијума улази 

хлорофила где је  координативно

атома азота (Слика 2.16). [10]  

 

Смештен је у средишту порфиринског

прстена, на челу молекула, и упија

при процесу фотосинтезе. [9]  
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5. Структура 

ЕДТА са металом 

                                                                                                                             

 

која нас окружује 

улогу у процесу 

најзначајније материје на 

узимају материју, и да 

цветовима. [8] 

садржи велику 

упија енергију при 

Енергија се користи за 

диоксида и воде. [9]  

12O6 + 6 O2 

улази у састав 

координативно везан са 5 

средишту порфиринског 

и упија енергију 



 

Слика 2.18.  Структура хемоглобина

На слици 2.17 је приказан модел

 

Слика

Пример 4. 

 

Хемоглобин је металопротеин

крвним зрнцима код кичмењака

на слици 2.19 структура хем групе

је добро проучена. Хемоглобин

простетична група која се састоји

хетероцикличног органског прстен

Хемоглобин преноси кисеоник

су нпр. мишићи. Хемоглобин има

од ткива до плућа. [10] 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Главна особина хемоглобина

реверзибилно везује са кисеоником

приказана је шема преноса кисеоника

 

 

Чело молекула 

Атом азота

Атом магнезијума
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хемоглобина 

приказан модел молекула хлорофила. 

 

Слика 2.17. Модел молекула хлорофила [9] 

 

Пример 4. Црвена боја крви – хемоглобин 

металопротеин који садржи гвожђе (Fe)  и налази се

кичмењака. На слици 2.18 приказана је структура хемоглобина

хем групе у хемоглобину. Просторна структура хемоглобина

Хемоглобин се састоји из 2α- и 2β-ланца полипептида

се састоји од атома гвожђа смештеног у центру

органског прстена порфирина и налази се у хемоглобину

кисеоник (O2) из плућа или шкрга у остале делове тела

Хемоглобин има кључну улогу и при преносу угљен-диоксида

 

 

хемоглобина јесте његова спсобност да се

кисеоником путем координативних веза. На слици

преноса кисеоника. [11] 

Слика 2.19. Хем група у хемоглобину

Атом азота 

Атом магнезијума 

Порфирински 

прстен 
Остатак 

фитола 

(С20) 
Атом 

угљеника 

Молекулски 

низ Ковалентна

веза 
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налази се у црвеним 

структура хемоглобина, а 

структура хемоглобина 

полипептида. Хем је 

центру великог 

у хемоглобину. 

делове тела, као што 

диоксида (CO2) 

да се лабаво и 

На слици 2.20 

хемоглобину 

Ковалентна 

 

Атом водоника 
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Fe
2+�хемоглобин    ⟶     Fe

2+�хемоглобин + О2 

                                   : 

                                   :              координативна веза 
                                  О2 

 

Слика 2.20. Шема преноса кисеоника 

 

Поред кисеоника (O2) и угљен-диоксида (CO2), хемоглобин има способност да 

за себе везује и угљен-моноксид (CO). 

 

Угљен-моноксид  настаје у току непотпуне оксидације органских материја. 

Такође је присутан у дуванском диму, као и у гасовима које избацују фабрички 

димњаци, пећи и мотори са унутрашњим сагоревањем  који су један од највећих 

загађивача атмосфере овим гасом. 

 

Угљен-моноксид, унет у организам (са удахнутим ваздухом у плућима) изазива 

у организму недостатак кисеоника јер има јак афинитет за хемоглобин црвених крвних 

зрнаца. Истискујући кисеоник из рецептора црвених крвних зрнаца, он у њима 

формира јачу везу, која ограничава транспорт и коришћење кисеоника у ткивима 

(Слика 2.21). [11] 

 

 

Fe
2+�хемоглобин       <       Fe

2+�хемоглобин 

                                     :                                              : 

                                    О2                                                                CO 

 
Слика 2.21. Угљен-моноксид (CO) се јачим везама везује за гвожђе од кисеоника (О2) 

 

2.6.1.3. Присуство тешких метала на намирницама које су третиране 

средствима за заштиту 

 

Бакар је један од есенцијалних микроелемената у организму човека, животиња и 

многих биљака. У организму одраслог човека има између 75 и 150 mg бакра. Више од 

половине бакра у људском организму улази у састав мишића и костију. Код нижих 

животињских организама у процесу преноса кисеоника учествује пигмент хемоцијанин 

који садржи бакар, а код виших биљака бакар повољно утиче на раст јер стимулише 

синтезу хлорофила. За ниже организме једињења бакра су отровна јер бакар као тежак 

метал изазива таложење протеина. [10]
 

 

Данас се за заштиту биља често употребљавају средства која садрже бакар. 

Једно од најчешће примењиваних једињења бакра је бакар(ll)-сулфат пентахидрат 

(CuSO4 • 5H2О) које се у свакодневном животу назива плави камен. Плави камен има 

бактерицидне особине па се употребљава  за прскање винове лозе, воћа и поврћа. [15] 

Ово за последицу има то да се бакар таложи на биљном  материјалу па се може унети и 

у организам.  

 

Тровање бакром је ретка појава, али се може јавити уколико се уноси више од 

200 mg бакра дневно. Тада може доћи до мучнине, повраћања, болова у стомаку, 
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дијареје, болова у мишићима, ненормалних  менталних стања и главобоље. 

Смртоносна доза бакра је 3,5 g. [12]
 

 

Присуство бакра на намирницама које су третиране заштитним средствима на 

бази бакра може се доказати уз помоћ раствора амонијака где долази до појаве азурно 

плаве боја која потиче од комплексног једињења. 

 

[Cu(H2O)6]
2+

+ 4NH4OH ⇌ [Cu(NH3)4]
2+

+ 8H2O 

                                                                           азурно плава боја  

                                                                       тетрааминбакар(ll)-јон 

 

2.6.1.4. Лекови на бази координативних (комплексних) једињења 

 

У терапији најтежих болести (канцер, AIDS и друге) примењују се лекови који 

су у основној структури координациона једињења. [10]
 

 

Примери:   

 

1. [PtCl2(NH3)2] – комплекс платине који се примењује у терапији тумора. 

 

2. Au – S – тиоглукоза – лек на бази комплекса Аu(I) који се примењује у терапији 

реуматног артритиса.  

 

2.6.1.5.  Комплексна једињења као катализатори 

 

Платински метали се широко примењују као катализатори. Развијени су 

технолошки поступци редукције њихових соли на различитим носачима, па тако 

настају одговарајући катализатори на Аl2O3, рени-никлу, Fe2O3, V2O5. Ови комплекси 

су незаменљиви катализатори у различитим индустријским процесима. Њихово 

каталитичко дејство засновано је на способности да везују и отпуштају лиганде и 

прелазе из стања координационе незасићености у засићеност и обрнуто. Те промене у 

координационој сфери метала настају током реакције оксидативне адиције или 

редуктивне елиминације. У индустријској синтези сирћетне киселине употребљава се 

комплекс дијододикарбонилродијум(I), [RhJ2CO2]
-
. [7] 

 

Велики технолошки значај имају карбониклова комплексна једињења гвожђа 

која се добијају из хлорида гвожђа. Та једињења су катализатори бројних органских 

реакција. [20] 

 

2.6.2. Осoбине једињења са координативном везом 

 

Особине једињења са координативном везом су: 

 

1) Садрже већи број мањих молекула везаних за централни атом метала, 

2) Мали молекули, лиганди, везују се за метал координативном везом преко 

пара електрона са N, O, S атома најчешће, 

3) Обојена су интензивно, 

4) Један исти метал гради једињења различите боје са безбојним супстанцама. 
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2.6.3. Демонстрациони огледи преко којих се може приказати грађење 

координативне везе 

 
Присуство комплексних једињења а самим тим и координативне везе може се 

приказати преко бројних демонстрационих огледа. Неки од њих су: 

 

• Оглед 1. Доказ присуства хлорида у води за пиће 

 

• Оглед 2. Доказивање присуства јона калцијума у води 

 

• Оглед 3. „Гвожђе које крвари“ – замена за илустрацију присутва гвожђа у 

хемоглобину 

 

• Оглед 4. Доказ присуства бакра у намирницама третираним заштитним средствима 

на бази бакра 

 

• Оглед 5. Доказивање нитрата – грађење мрког обојеног комплекса [Fe(NO)]
2+

 

 

• Оглед 6. „Берлинско плаво“ – доказивање Fe
3+

 јона са калијум-хексацијанофератом 

(II) 

 

• Оглед 7. Доказивање Ni
2+

 јона са диметил-глиоксимом – „Чугајевљева реакција“ 

 

• Оглед 8. Доказивање фосфата  

 

• Оглед 9. Грађење плаво обојеног комплекса [Co(SCN)4]
2-

 [7] [14] 
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приближавање два 

атома водоника  

2.7. Наставни план и програм хемије за 7. разред 

Хемијска веза 
 

Настава хемије у основној школи нема за циљ да ученици механички усвоје што 

већи број чињеница и појмова. Циљ је да изучавање хемије као наставног предмета 

обезбеди развијање система мишљења, на основу одабраних чињеница, примера и 

проблема.  

Градиво хемије у основној школи организовано је тако да се у седмом разреду 

уче основни појмови опште хемије,  а у осмом разреду садржаји неорганске и органске 

хемије. 

У седмом разреду у оквиру наставне целине „Структура супстанце“ изучава се 

наставна тема “Хемијска веза“. У оквиру ове наставне теме изучавају се следећи 

типови хемијских веза: 

 

• Јонска веза која настаје између изразитих метала и изразитих неметала; 

• Ковалентна веза која настаје између два метала исте електронегативности 

(неполарна ковалентна веза) или два метала различите електронегативности 

(поларна коалентна веза). 

 

2.7.1. Наставна јединица - Ковалентна веза. Молекули. Хемијске 

формуле 
 
Научили смо да атом водоника има најједноставнију грађу. У природи има 

највише водониковог изотопа који има један протон и један електрон (1H). Атоми 

водоника у природи нису слободни, већ се удружују. [15]
 

Шта доводи до удруживања атома водоника? 

Пошто атом водоника садржи један валентни електрон, он тежи да постигне 

стабилну структуру хелијума (два електрона у енергетском нивоу, електронски 

дублет). Ову структуру атом водоника постиже спаривањем свог електрона с 

електроном другог атома водоника. Тако настају стабилне двоатомне целине које 

садрже два електрона. Којем атому водоника припадају та два електрона? И једном и 

другом, па се називају заједнички електронски пар. 

 

Веза која настаје спаривањем електрона назива се ковалентна веза. 

Атоми повезани ковалентном везом чине стабилне целине. 

Стабилне целине удружених атома називају се молекули. 

 
Ковалентну везу могу да граде атоми истих или различитих елемената, тако да 

постоје молекули елемената и једињења.  

 

Стварање молекула водоника може се приказати шематски. 

 

 

 

 

 

 

 молекул водоника –  

нова целина 
јако привлачење 
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Стварање молекула водоника може се скраћено приказати и на следећи начин: 

 

H
.
 + 

.
H  → H:H 

 

Настали молекул водоника H:H приказује се скраћено H2. Ознака H2 представља 

хемијску формулу молекула водоника.  

 

Хемијским формулама означавају се молекули и елемента и једињења. Такве 

формуле називају се молекулске формуле. 
 

Молекулска формула показује: 

 

• од којих елемената је састављен молекул (квалитативно значење формуле); 

• тачан број атома појединих елемената у молекулу (квантитативно значење 

формуле); број који означава тачан број атома неког елемента у молекулу 

супстанце налази се у индексу (с доње десне стране симбола елемента); број 

један се не пише у индексу; 

• бројчани однос атома елемената; у табели 5. приказани су модели молекула 

елемената и једињења, њихове молекулске формуле и називи. Из формула 

приказаних модела молекула види се да се атоми водоника и хлора једине у 

односу 1:1, водоника и кисеоника у односу 2:1, азота и водоника 1:3 и угљеника 

и водоника 1:4. 

 

Када желимо да означимо више молекула супстанце, испред формуле стављамо 

одговарајући број. Тај број називамо коефицијент. На пример: 

 

- пет молекула водоника пише се 5 H2; 

- десет молекула воде пише се 10 H2О. 

 

Коефицијентом се означава и број слободних атома. На пример, 8 слободних 

атома хелијума пише се 8 Не. 

Осим молекулске формуле, за приказивање молекула елемената и једињења 

можемо користити и електронске формуле. У електронским формулама, поред 

симбола елемената, приказују се и валентни електрони. Валентни електрони који граде 

ковалентну везу уписују се у простор између симбола елемената. Тако скраћени приказ 

молекула водоника H:H представља његову електронску формулу.  Ако заједнички 

електронски пар означимо цртом, добија се структурна формула молекула водоника 

H-H. Структурне формуле показују и како су атоми у молекулу међусобно повезани.
 

[15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Табела 5. Како се пишу и читају

 

Модел 

молекула 

 
 

 

 

 

хлороводоник
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читају хемијске формуле молекула елемената и једињења

Назив 

молекула 

Молекулска 

формула 

Читање

молекулске

формуле

 

хлор 

 

 

Cl2 

 

 

це-ел

 

 

кисеоник 

 

 

O2 

 

 

о-два

 

 

азот 

 

 

N2 

 

 

ен-два

 

 

хлороводоник 

 

 

HCl 

 

 

ха-це

 

 

вода 

 

 

H2O 

 

 

ха-два

 

 

амонијак 

 

 

NH3 

 

 

ен-ха

 

 

метан 

 

 

CH4 

 

 

це-ха-четири
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елемената и једињења? 

Читање 

молекулске 

формуле 

 

 

ел-два 

 

 

два 

 

 

два 

 

 

це-ел 

 

 

два-о 

 

 

ха-три 

 

 

четири 
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11 p+ 

12 n0 

2.7.2. Наставна јединица - Јонска веза 
 

Рекли смо да је у молекулу хлороводоника остварена поларна ковалентна веза 

између атома хлора и водоника. Ако се атом водоника замени атомом натријума (11Na), 

који има један електрон у валентном нивоу, хоће ли се градити исти тип хемијске везе? 

Прикажимо структуре атома натријума и хлора.
 
[15] 

 

 

 

 

                                                       
                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                              

 
 

 

 

 

  натријум (Na)   Z=11                                                                              хлор (Cl)   Z=17 

                             А=23                                                                                                А=35 

  број протона         11                                                                        број протона        17  

  број неутрона       12                                                                        број неутрона      18 

____________________                                                                 ____________________ 

  број електрона     11                                                                        број електрона     17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Натријум је метал, а хлор неметал. Атом натријума у валентном нивоу садржи 

1, а атом хлора 7 електрона. На основу приказаног цртежа може се закључити да 

приликом судара атома натријума и хлора, хлор привлачи и прима валентни електрон 

натријума како би постигао октет електрона. Стабилан октет електрона атом 

натријума постиже отпуштањем једног електрона, јер у другом енергетском нивоу има 

8 електрона. Потпуним преласком електона с атома натријума (метал) на атом хлора 

(неметал) добијају се наелектрисане честице – јони. Атом натријума постаје позитивно 

наелектрисан јон – катјон, а атома хлора негативно наелектрисан јон – анјон.  

 

 

 

- e
-
 

17 p+ 

18 n0 
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Модел кристалне 

структуре NaCl 

11 p+ 

12 n0 

 

 

 
                                  

   

                                      

 

 

 

 

 

 

  јон натријума (Na
+
)                                                                          јон хлора (Cl

-
)                                          

  број протона         11                                                                        број протона        17  

  број неутрона       12                                                                        број неутрона      18 

____________________                                                                 ____________________ 

  број електрона     10                                                                        број електрона     18 

(стабилна структура неона)                                                       (стабилна структура аргона) 

 

Између насталих јона делују електростатичке силе привлачења. Остварена веза 

између јона натријума и јона хлора назива се јонска веза. 

Јони натријума и хлора правилно су у простору 

распоређени и граде кристалну структуру, као што је 

приказано на слици. Може се уочити да око једног јона 

натријума (погледајте јон у центру коцке) налази 6 јона 

хлора и обрнуто – око једног јона хлора 6 јона натријума. Из 

тога се може закључити да је однос јона натријума и хлора у 

кристалу 1 : 1. Зато се ово једињење приказује формулом 

NaCl. Његов назив је натријум-хлорид. 

На сличан начин можемо објаснити стварање јонске 

везе у магнезијум-хлориду. Колико валентних електрона 

има атом магнезијума? 

Магнезијум је елемент 2. групе Периодног система, 

који у последњем енергетском нивоу садржи 2 електрона. 

Да би постигао стабилну електронску структуру најближег племенитог гаса, атом 

магнезијума отпушта два електрона и постаје јон Mg
2+

. Отпуштене електроне примају 

два атома хлора, тако да је однос јона магнезијума и 

хлоридних јона 1 : 2, односно формула магнезијум-

хлорида је MgCl2. 

Формулама натријум-хлорида и магнезијум-

хлорида, као и других јонских једињења, представља 

се однос катјона и анјона у њиховим кристалним 

структурама, јер молекули тих једињења не 

постоје. 

Из датих примера можемо закључити:   

 

У реакцији метала, који у валентном нивоу имају мали број електрона 

(метали 1. и 2. групе Периодног система) и неметала, који у валентном нивоу 

имају велики број електрона (на пример кисеоник, сумпор, хлор), ствара се јонска 
веза. Атоми метала отпуштају електроне које примају атоми неметала.

 
[15] 

 

17 p+ 

18 n0 
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2.8. Наставни план и програм хемије за 1. разред гимназије 
 

Циљ наставе хемије у гимназији је развој доменских хемијских знања, 

техничко-технолошких знања, развој општих когнитивних способности и 

комуникацијских способности, као припрема за даље универзитетско образовање и 

оспособљавање за примену хемијских знања у свакодневном животу, решавање 

проблема у новим и непознатим ситуацијама и развијање одговорног односа према 

себи, другима и животној средини. [17] 

 

Према наставном плану и програму Министарства просвете и науке у првом 

разреду гимназије у оквиру теме „Хемијске везе“ изучавају се следеће хемијске везе: 

 

• Јонска веза; 

• Ковалентна веза; 

• Метална веза; 

 

2.8.1.  Наставна јединица – Електронска теорија валенце 
 

Само  неколико елемената налази се у природи у облику слободних атома. 

Атоми већине елемената теже међутим да се међусобно повежу тј. сједине. Спајањем 

атома исте врсте настају молекули елемената, а спајањем атома различите врсте, 

настају молекули једињења. Својство, тј. способност атома да се међусобно 

сједињавају, називамо валенцом. [18] 

Како се остварује сједињавање тј. повезивање атома? Џон Далтон је замишљао 

да се повезују неком врстом „кукица“. Тек откриће електрона и Боров модел атома 

омогућили су постављање електронске теорије валенце која је означила велики 

напредак у научном тумачењу суштине хемијске везе. Ову теорију поставили су, 

независно један од другог, немачки хемичар Косел (W. Kossel) и амерички хемичар 

Луис (G. N. Lewis) 1916. године. Теорију је даље проширио и употпунио амерички 

хемичар Ленгмир (L. Langmuir).        

Према електронској теорији валенце веза између атома успоставља се помоћу 

електрона из последњег електронског нивоа, тј. орбите или љуске (према боровом 

моделу) који могу потпуно прећи са једног атома на други (јонска веза), или се два 

атома повезују преко заједничког електронског пара (ковалентна веза). Ова теорија 

заснива се на стабилности електронских конфигурација атома племенитих (инертних) 

гасова са 2, 10, 18, 36, 54 и 86 електрона у електронском омотачу и дублетом или 

октетом (два односно осам електрона) у спољашњем слоју. Чињеница да су 

племенити гасови инертни, тј. да не могу хемијски реаговати (почетком XX века нису 

постојала једињења племенитих гасова) навела је на закључак да стање дублета и 

октета електрона у спољашњем слоју обезбеђује максималну стабилност. То је, онда 

разлог што и остали атоми, при сједињавању, настоје да постигну то стање. 

 
Губљењем једног електрона атом литијума ће постати позитиван јон са дублетом у првом слоју, 

попут атома племенитог гаса хелијума. Натријум ће постићи конфигурацију неона; калијум аргона итд. 

У току реакције сједињавања алкалних метала са халогеним елементима, електрон са атома метала 

прелази на атом халогеног елемента; том атому заправо недостаје само тај један електрон да би и сам 

постигао конфигурацију племенитог гаса. Примањем електрона атом халогеног елемента, међутим, 

прелази у негативи јон који се електростатичким силама повезује са позитивним јоном метала и тако се 

успоставља јонска веза. То је суштина Коселове теорије. Јасно је, међути, било да се овом теоријом 

може објаснити настајање хемијске везе код електролита – супстанци чији раствори или растопи  



Мастер рад 2014 

 

 
30 

 

проводе струју. Али како се успоставља веза између атома супстанци које нису електролити? Или, како 

се успоставља веза између атома исте врсте? Према Луисовој теорији ковалентне везе, веза се 

успоставља преко заједничког електронског пара (једног или више парова): 

..        ..          ..     .. 

:Cl· + ·Cl: → :Cl : Cl: 

                                                               ¨       ¨        ¨    ¨ 
И на тај начин оба атома остварују конфигурацију племенитог гаса. Показало се, међутим, да 

има доста случајева који одступају од правила октета, као што су једињења SO2, PCl5 итд. За случајеве 

попут SO2 нађено је решење у претпоставци да заједнички електронски пар потиче само од једног атома: 

                                                                       ..       ..      ..        ..    .. .. 

:О: + :S: + О: → :О: :S:О: 

             ¨              ¨ 
Правило октета у овом случају је задовољено

*
, а коначан „рачун“ показује да је атом сумпора 

предао (донор) електроне кисеониковом атому (акцептор). Ова врста ковалентне везе назива се 

координативна веза. Случај PCl5 као и многе друге није могуће објаснити ни теоријом о координативној 

вези. Тек савремена теорија хемијске везе, заснована на таласно-механичком моделу атома на 

задовољавајући начин, како ћемо видети, решава ове и друге проблеме хемијског везивања. 

 

Данас знамо да главни разлог што се атоми спајају у молекул јесте то што на тај 

начин прелазе у енергетски стабилнији систем, са мањим садржајем енергије. 

Савремена теорија хемијске везе показује и то да не постоји оштра разлика између 

јонске и ковалентне везе. Заједнички електронски пар, наиме, може бити више у сфери 

атома који има већи афинитет према електрону и јаче га привлачи. Тако долази до 

поларизације везе: 

                       δ
+
   δ

-
 

       ..                .. 

H· + ·Cl: 		→    H:Cl:  

        ¨                  ¨ 

 У граничном случају када се електронски пар у потпуности налази у сфери 

једног атома
**

, ковалентна веза прелази у јонску. Из ових чињеница може се извести 

закључак да се хемијска веза остварује увек на један исти начин – електронском 

интеракцијом. 

 

2.8.2. Ковалентна хемијска веза 
 

Хемијски међусобно повезане атоме (у молекулима, кристалима или другим 

агрегацијама) можемо у ствари сматрати сложеним системима
***

 атомских језгара и 

електрона. Најзначајније релације међу њима јесу, као што смо већ рекли, 

електростатичке силе привлачења и одбијања. 

Данас у науци располажемо поузданим методама за одређивање просторног 

распореда атомских језгара, тако, на пример, знамо тачно растојање између језгара 

атома водоника и кисеоника у молекулу воде, валентни угао HOH и геометрију 

молекула. Релативно лако можемо одређивати и параметре који представљају важне 

карактеристике хемијске везе. Енергија везе је мера јачине везе и представља енергију 

___________ 
 
 * Један електронски пар одговара простој (једнострукој) вези и у структурним формулама се он 

замењује једном цртицом; два електронска пара одговарају двострукој вези итд. 

** Ознаке „делта позитивно“ (δ
+
) и „делта негативно“ (δ

-
) означавају само делимично наелектрисање 

у поларној вези. До тог наелектрисања долази због померања електрона према језгру једног атома у 

двоатомском молекулу.   
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Слика 3.2 Везивна и антивезивна 

област налажења електрона у H�
B јону 

која се мора утрошити за њено раскидање. Она мора бити једнака енергији која се 

ослободи при стварању везе. 

Све ове физичке особине – дужина и енергија везе, валентни углови, али и 

друге, као што су магнетна, оптичка и електрична својства супстанци, непосредно 

зависе од начина расподеле електронске густине око атомских језгара. Према таласно-

механичком моделу атома електронску густину (ψ²) можемо одредити на основу 

решења Шредингерове таласне једначине. Показало се, међутим, да Шредингерова 

једначина даје тачна решења једино за најједноставније случајеве, а сложенији 

случајеви се решавају посебним методама које дају само приближна решења. 

Најједноставнији случај је успостављање хемијске везе између два 

најједноставнија језгра (два протона) и једног електрона. То је практично случај 

стварања молекуларног јона =�
B који може настати и повезивањем једног јона 

водоника: 

·H + H
+ →	·H�B 

 

У овом најједноставнијем случају хемијске везе један електрон се креће у 

електростатичком пољу два протона и то доприноси стабилизацији новонастале 

честице H�B за 255,7 kJ/mol. Толико се, наиме, енергије ослободи при њеном стварању. 

Из тога можемо закључити да је енергетски повољније да се електрон креће у пољу два 

језгра него једног. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Како да одредимо положај електрона (електронску 

густину), тј. вероватноћу његовог налажења у електростатичком 

пољу два језгра? Можемо да замислимо две крајности: електрон се 

налази између два језгра, односно изван тог положаја (сл.3.1). Кад 

је у положају б) привлачна сила између електрона и два протона 

омогућава и приближавање самих протона. Кад је, међутим у 

положају в) и привлачне силе између електрона и протона не 

доприносе и приближавању језгра: њихово одбијање се не 

компензује. Према томе, имајући у виду могуће положаје 

електрона у простору  (ψ²) у односу на два језгра, можемо уочити 

две области: једна која доприноси везивању (везивна) и другу 

област која не само да не доприноси већ спречава везивање 

(развезујућа тј. антивезивна) сл.3.2. Кад се електрон налази у 

везивној области хемијска веза се успоставља, а кад се налази у 

антивезивној, веза се не успоставља.  
 

На слици 3.3. приказан је однос између потенцијалне енергије система H�
B  

(ордината) и растојања између језгара (апсциса). Крива 1 одговара стању кад се 

електрон налази у везивној, а крива 2 кад је у антивезивној области (слика 3.2.).  Као 

што се на слици види, систем од два протона и једног електрона може достићи 

минимум енергије (најстабилније стање) само ако се електрон налази у везивној 

Слика 3.1. Молекулски јон H�
B; међусобни утицаји три честице 

=�
B

=�
B

=�
B

=�
B

�
�

�
�

б) в) 

a) 

=�
B

=�
B
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Слика 3.3. Енергетски нивои јона H�
B: 

1. везивна област; 2. антивезивна 

област 

области и то у моменту стварања хемијске везе и 

изградње молекула H�
B  кад се језгра налазе на 

равнотежном растојању од 0,106 nm. Енергетски ниво 

таквог положаја електрона називамо везивним и 

обележавамо га грчким словом σ („сигма“). Уколико 

се електрон налази у антивезивној области (крива 2), 

систем нема енергетски минимум који би омогућио 

стабилно стање и изградњу молекула. Другим 

речима, хемијска веза се не остварује. Енергетски 

ниво таквог положаја електрона назива се 

развезујућим или антивезивним и обележава се σ* 

(„сигма“ са звездицом)
*
. На осонову свега можемо да 

закључимо да је стварање хемијске везе у молекулу 

H�
B омогућено кретањем електрона око оба језгра, 

при чему се највећи део електронске густине налази 

између два језгра.  
 

С обзиром на то да тачна решења Шредингерове једначине не можемо добити за 

системе сложеније од H�
B  молекула, то је био разлог што су развијене методе 

приближно тачног израчунавања таласне функције ψ², односно расподеле густине 

електрона у молекулу (вероватноће) ψ најпре су, 1927. године, Хајтлер, Лондон, 

Слејтер и Полинг (W. Heitler; W. London; J. C. Slater; L. Pauling) развили методу 

валентне везе (VV), а нешто касније Маликен и Хунд (R. S. Mulliken; F. Hund) 

разрадили тзв. методу молекулских орбитала (МО). Данас се за описивање ковалентне 

везе претежно користи ова друга метода, мада добре резултате у описивању хемијске 

везе уопште даје и прва метода. 

 

Питања и задаци: 

 

1) Како можете да помоћу две различите методе – методе молекулских орбитала и 

валенционо-структурне методе – објасните исту појаву, на пример настанак 

хемијске везе у молекулу HCl? 

2) Објасните како настаје сигма, а како пи веза? 

3) Објасните који су молекули поларни: H2, NH3, O2, HBr, HCl. 

4) Да ли на било који начин може настати сигма веза преклапањем пи орбитала? 

Објасните! 

5) Објасните како се мења електронегативност дуж група и периода? Упоредите 

вредности са вредностима за јонизациону енергију и афинитет према електрону! 

6) Да ли се структура молекула воде може објаснити и као тетраедарска 

структура? Објасните. 

7) Коју врсту везе граде хибридне орбитале sp² ако се међусобно преклапају? 

Наведите примере такве везе. 

8) Како објашњавате чињеницу да су енергетски разлози најважнији за настанак 

хемијске везе међу атомима? [18] 

_________________ 
*
 Могућ је и други начин за описивање положаја електрона. За први случај каже се да се 

електрони налазе у везивној (s), а у другом случају да је у антивезивној (s
*
) молекулској орбитали.          

*** Под системом подразумевамо скуп свих објеката који су у некој релацији преко својих 

особина (карактеристика). 

 

2 

1 
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3. Експериментални део 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

После критичког сагледавања

део мастер рада који је обухватио

 

� уводно тестирање ученика

уџбеником,  

� упознавање са координационом

� демонстрацију одговарајућих

� поделу материјала и 

� завршно тестирање. 

 

 

Шема
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сагледавања наставних садржаја уследио је експериментални

обухватио: 

тестирање ученика после обрађених наставних садржаја прописаних

координационом везом,  

одговарајућих експеримената,  

материјала и  

 

Наставни садржаји

Анализа наставног 
садржаја

Тест провере 
постојећих знања

Предлог за допуну 
наставног садржаја   

Сваки ученик је
одштампани материјал

са допунама

Презентација у 
школи

Демонстрациони 
огледи – основна 
школа 7 дана

Тест провере 
усвојеног знања

Анализа резултата 
теста

Закључак

Опште препоруке
успешније
савладавање

наставног градива

Шема педагошког експеримента 
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експериментални 

садржаја прописаних 

 

ученик је добио 
одштампани материјал 

допунама

препоруке за 
успешније 
савладавање 

наставног градива



Мастер рад 2014 

 

 
35 

 

3.1. Педагошки експеримент у основној школи 

 

Педагошки експеримент треба да омогући ученицима да постигну боље 

резултате на тесту провере усвојеног знања. Од овог предлога допуне наставних 

садржаја се очекује да допринесе бољем трансферу информација и знања и да обезбеди 

стицање знања која су употребљивија и трајнија. Уколико се овај предлог за допуну 

наставног садржаја покаже ефикасним, може се испитати на бројнијим групама, а онда 

интегрисати у оквиру каснијих реформи школства. 

  

Концепција експеримента је постављена тако да омогућава стицање 

употребљивих знања, њихово примењивање у свакодневном животу а има и допринос 

у развоју способности закључивања. Зато је предложена допуна наставног садржаја у 

основној и средњој школи, са циљем повећања интересовања ученика за проучавање 

хемије и лакшег усвајања знања. Такође предлог за допуну је у складу са педагошко, 

психолошко, методичким захтевима. 

 

Анализирајући наставни садржај у основној школи, у наставним темама у 

којима се проучава хемијска веза, утврђено је да се изучавају само две врсте хемијске 

везе, јонска и ковалентна док се координативна веза уопште не изучава. Такође, има 

мало примера везаних за јонску и ковалентну везу. 

 

Како  би се стекао увид у знање које ученици поседују, примењен је  тест 

провере постојећих знања. Овај тест садржи питања која се односе на градиво из 

наставних тема у којима се проучава хемијска веза. Резултати теста су показали 

недовољну информисаност ђака о хемијским везама, што је последица тога да у 

наставним садржајима има мало примера и ти примери нису повезани са неким 

стварима која су деци позната из свакодневног живота и света који их окружује.  

 

После одрађеног теста провере постојећих знања, следи излагање предлога за 

допуну наставног садржаја уз извођење демонстрационих огледа. Сваки ученик добија 

предлог за допуну наставног садржаја на крају излагања. Предлог за допуну садржи 

информације везане за координациону везу, адекватне примере који су везани за 

позната једињења, молекуле и материју која нас окружује, као и одговарајуће 

експерименте који приказују настајање координатиовне везе. 

 

Након проучавања предлога за допуну наставног садржаја, примењен је тест 

провере усвојеног знања. Исти садржи питања која се односе на целокупно очекивано 

знање из области хемијске везе. За разлику од првог теста, овај тест је урађен боље што 

је резултат примене конкретних примера и одговарајућих експеримената којима се 

приказује остваривање координативне везе. 

 

Наведени тестови су сачињени у складу са педагошко, психолошко, методичким 

захтевима, тако да конципирана питања обухватају целокупно градиво из области 

хемијске везе. Питања су постављена тако  да одговарају узрасту ученика и нису 

двосмислена. 
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3.1.1. Тест провере постојећих знања 

 
Име и презиме__________________________________________   Оцена _____________ 

 

1. Који елементи образују ковалентну везу и на који начин? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Који елементи образују јонску везу и на који начин? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. Заокружи слово испред симбола парова атома који могу да образују јонску везу:  

 

a) H i C        б) K i Cl        в) Mg i F       г) H i N        д) Mg i Na      ђ) H i O 

 

4. Помоћу Луисових симбола прикажи настајање: 

 

а) ковалентне везе у молекулу кисеоника  

 

 

 

б) јонске везе у једињењу чија је формула MgCl2 

 

 

 

5. Наведене честице разврстај на атоме, молекуле елемената и молекуле једињења: 

 

Na, NH3, N2, S8, HI, H3PO4,    Br, F2 

 

Атоми: _________________________________________________________________ 

 

Молекули елемената: _____________________________________________________ 

 

Молекули једињења: _____________________________________________________ 

 

6. Колико заједничких електронских парова има у два молекула кисеоника? ________ 

 

7. На основу формуле одреди валенцу сваког елемента: 

 

a) H2O        b) NH3  c) Fe2O3  d) SO2 

 

8. Састави молекулске формуле на основу валенци: 

 

                        II     I     IV  II                       V   II    III   I 

a) Ca  Cl       б) N  O  в) P  O      г) Al  Cl 
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9. Напиши симболе, односно молекулске формуле: 

 

Три атома азота_______________   пет молекула воде________________________ 

 

Два атома кисеоника __________   четири молекула амонијака _______________ 

 

10. Заокружи слово испред формуле молекула у којем је заступљена неполарна 

ковалентна веза: 

 

a) NH3  б) NaCl   в) N2  г) MgCl2 
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3.1.2. Интегрални предлог допуне наставног садржаја за основну школу 
КООРДИНАТИВНА ВЕЗА 

 

У природи су ретки елементи који се налазе као слободни атоми. То су једино 

племенити гасови. Њихови атоми имају велику стабилност. С обзиром на то да знамо 

грађу електронског омотача то можемо лако објаснити. Племенити гасови имају 

максималан број електрона у највишем енергетском нивоу ( хелијум има два, а остали 

племенити гасови по осам). Овим „магичним“ бројевима електрона ( дублет и октет) у 

највишем енергетском нивоу теже и атоми осталих хемијских елемената. Тиме се може 

објаснити удруживање атома у веће стабилне целине. Ове целине чине најмање два 

атома истог или различитих елемената, а могу садржати и неколико десетина хиљада 

атома. Међу атомима делују силе привлачења које их држе на окупу. Те силе су узрок 

стварања хемијске везе.  

 

Хемијски елементи и једињења су чудесни у својој разноликости. Од хелијума 

који је гас на 4,2 К до W2C који је чврст на 3400 К, од MgO који је готово савршен 

изолатор до YBa2Cu3O7 који је суперпроводник на 90 К, од мекоће натријума до 

тврдоће дијаманта или цирконијум оксида, њихова разноврсност особина одражава 

једнако разнолика везивања и структуре.  

 

Постоје два основна типа хемијске везе а то су: 

 

• Јонска веза која настаје у реакцији изразитих метала, који у валентном 

нивоу имају мали број електрона (нпр. 1. и 2. група) и неметала који у валентном нивоу 

имају велики број електрона (нпр. 17. група). Атоми метала отпуштају електроне и 

постају позитивно наелектрисани јони (катјони). Отпуштене електроне примају атоми 

неметала и постају негативно наелектрисани јони (анјони). Између насталих јона 

делују електростатичке силе привлачења. Јони су у простору правилно распоређени 

(јонска структура). Најпознатије једињење са јонском везом је натријум хлорид, NaCl 

које се примењује и у домаћинству а познатије је као кухињска со. На слици 1 је дат 

пример формирања јонске везе у молекулу литијум-флуорида. 

 

 

Слика 1. Формирање јонске везе у молекулу литијум-флуорида 

 

 



Мастер рад 2014 

 

 
39 

• Ковалентна веза која настаје у реакцији између атома неметала и 

остварује се преко заједничких електронских парова. Зависно од броја заједничких 

електронских парова, ковалентна веза може да буде једнострука (H2, Cl2, HCl), 

двострука (O2) и трострука (N2). Атоми повезани ковалентном везом чине стабилне 

целине – молекуле. Ковалентну везу могу да граде атоми истих или различитих 

елемената, тако да постоје молекули елемената и молекули једињења. Ковалентна веза 

може да буде поларна и неполарна, што зависи од својства елемената који удружују 

електроне. Ако су ковалентном везом повезана два иста атома, заједнички електронски 

парови биће  симетрично расподељени у простору између атомских језгара и таква веза 

се назива неполарна ковалентна веза. Ако су ковалентном везом повезана два 

различита атома, заједнички електронски парови  биће померени ка атому веће 

електронегативности. Услед тога долази до стварања електричног дипола. Таква веза 

се назива поларна ковалентна веза, а молекул у коме се она јавља зове се диполни 

молекул. На слици 2 је приказано формирање ковалентне везе у молекулу флуоро-

водоника. 
 

 

Слика 2. Формирање ковалентне везе у молекулу флуоро-водоника 

 

 Поред ових типова постоји још један тип везе – координативна веза. Она 

настаје тако што један од атома даје електронски пар а други атом прима тај 

електронски пар. Атом који даје електронски пар зове се донор, а атом који прима 

електронски пар зове се акцептор.  

 

На слици 3 приказано је настајање координативне везе између атома А и атома В. 
 

А + :В →	А:В 
 

Слика 3. Настајање координативне везе између атома А и атома В 

 

Примери: амонијум-хлорид, амонијум-хидроксид, амонијак.  

 

На слици 4 приказано је настајање координативне везе код амонијум-хлорида. 
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                                 Амонијак     Хлороводонична       Амонијум-хлорид 

                                                                       киселина 

 

Слика 4. Настајање координативне везе код амонијум-хлорида 
  

Овај тип везе је карактеристичан за сложена једињењења која се зову 

комплексна једињења и она су углавном интензивно обојена.  При настајању  

ковалентне везе код  хомонуклеарних или хетеронуклеарних двоатомских (или више 

атомских) молекула оба атома дају по један неспарени електрон у заједнички 

електронски пар хемијске везе.  Код координативне везе електронски пар потиче само 

од једног атома.  

 

На слици 5 је приказано настајање координативне везе код једног комплексног 

једињења.  

  

 

 

 

 

 

           

                      AgCl(s) +                                                              Cl + Cl
-
(aq) 

 

 

 

  
                        Со сребра          Амонијак               Једињење са координационом везом 

                       Бели талог      Раствор без боје                    Раствор без боје  

 

  
Слика 5. Настајање координативне везе код диамминсребро(I)-јона 

 

У једињењу које је настало везе N-H су ковалентне а везе N:Ag су 

координативне, што значи да је амонијак свој електронски пар дао сребру. 

 

И координативна веза је ковалентна веза која се разликује од ковалентне везе 

молекула водоника или хлороводоника по начину настанка, односно пореклу 

електронског пара који чини везу. 

 

Примери грађења координативне везе везани за молекуле и јоне 

присутне у свакодневном животу и материју која нас окружује 

 
Осим што имају важну улогу у многим животно важним процесима, комплексна 

једињења имају велику примену у аналитичкој пракси, у индустрији и у медицини.  

Координативне везе 

Јонска веза 
Ковалентне везе 



 

Животно важни процеси у живом

се уз учешће ензима у којима

везани преко биомолекула у

комплексних једињења су у

аналитички поступци за раздвајање

у раствору или у другим разноврсним

метала су направљени бројни катализатори

индустријских процеса, као што

имају важну примену у медицини

болести, као дијагностички реагенси

корисног дејства комплексна

организам што ограничава њихову

проналажење нових једињења која

 

 

Пример

 
Вода која се употребљава

дезинфикује разним средствима

одвијају у води је  присутан

релативно једноставним огледом

 

Оглед 1. Доказ

 

   Материјал:                          
   Узорак воде са чесме           

                                                

                                                                 

                                                           
        

       Поступак: У прву 

сипати узорак воде а затим

AgNO3 (сребро-нитрат). У 

затим додати пар капи NH

(амонијум-хидроксида).  

 

У другој епрувети сипати

раствора AgNO3 (сребро-нитрат

затим додати пар 

хлороводоничне киселине. У

затим додати пар капи NH

(амонијум-хидроксида). Раствор

другој епрувети служи за поређење

 

 

     Шта се десило? 
 

  Реакцијом између јона
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живом свету, као што је на пример дисање и други

којима су биометали, јони d-метала, присутни у

биомолекула у облику комплексних честица. Реакције

су у основи бројних реакција на којима се

раздвајање, маскирање, доказивање и одређивање јона

разноврсним системима и срединама. На бази

бројни катализатори који се примењују у реализацији

као што је на пример производња HNO3. Комплексна

медицини. Многи од њих се користе у лечењу

дијагностички реагенси или као биохемијски маркери и реагенс

комплексна једињења имају и токсично деловање 

ограничава њихову примену али са друге стране отвара

једињења која ће бити ефикаснији детоксиканти. 

Вода за пиће 

Пример 1. Хлориди у води за пиће 

употребљава за пиће ради бактериолошке исправности

средствима на бази хлора. Као резултат реакција које се

присутан хлоридни јон. Његово присуство се може

огледом: 

Доказ присуства хлорида у води за пиће 

                         Прибор                                 Реагенси:                                                            
  Сталак са епруветама          Дестилована вода

 Капалица                             AgNO3 

                                                                                                      HCl 

                                                                                                      NH4OH 

прву епрувету 

затим додати 

У епрувету 

капи NH4OH 

сипати мало 

нитрат), а 

пар капи 

киселине. У епрувету 

капи NH4OH 

Раствор у 

за поређење. 

јона сребра и хлора у воденом раствору настаје
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и други, одвијају 

присутни у траговима, 

Реакције настајања 

којима се заснивају 

одређивање јона метала 

бази прелазних 

реализацији важних 

Комплексна једињења 

лечењу најтежих 

реагенси. Поред 

деловање на људски 

отвара путеве за 

исправности се 

које се при томе 

може доказати 

:                                                            
вода 

настаје бели талог 



 

сребро-хлорида. Додатком амонијака

сложено једињење (диамминсребро

 

AgCl(s)  
                                         Сребро-хлорид

                                                                       

 

Пример 2. Тврдоћа

 

Морска, речна и минерална

магнезијума. Ове соли дају води

количини. При загревању тврде

каменца. 

 

 Јони калцијума и магнезијума

(етилендиаминтетрасирћетне киселине

комплексна једињења која су без

неким другим реагенсима и наградити

слици 6 је приказана структура

Ово њихово својство је искоришћено

укупне тврдоће воде. Помоћу тих

„омекшати“ вода и уклонити каменац

 

Присуство ових соли лако

огледом.  
 

Оглед 2. Доказивање

 

  Материјал:                       Прибор
  Узорак воде са чесме        Сталак

                                                                                 

                                                                                       

                                                                               

                                                                           

 

Поступак: У прву епрувету додати

пуфер и мало индикатора ериохром

посматрати промену боје раствора

а затим додати амонијачни пуфер

затим додати раствор EDTA и посматрати

Промена боје раствора 

јона калцијума и магнезијума у

 

 

 

 

 

 

 

 Боја раствора пре додатка ЕДТА
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Слика 6.

комплекса

са металом

Додатком амонијака настали талог се раствара при чему

диамминсребро(I)-јон): 

 +  2NH3(aq) 	⇌		[Ag(NH3)2]Cl + Cl
-
(aq) 

хлорид   Амонијак            Једињење са  

                                          координационом везом 

Тврдоћа воде – соли калцијума и магнезијума 

минерална вода садрже растворене соли калцијума

дају води укус и чине је тврдом водом ако су присутне

загревању тврде воде долази до стварања 

и магнезијума реагују са EDTA 

етилендиаминтетрасирћетне киселине) и граде стабилна 

су без боје, али могу реаговати и са 

и наградити обојена једињења. На 

структура комплекса ЕДТА са металом. 

искоришћено за практично одређивање 

Помоћу тих средстава може се ефикасно 

уклонити каменац. 

соли лако можемо доказати следећим 

Доказивање присуства јона калцијума у води 

Прибор:                               Реагенси: 
Сталак са епруветама          CaCl2 (калцијум-хлорид

                                                                                            Раствор EDTA 

                                                                                            Амонијачни пуфер (NH

                                         Индикатор ериохром црно

                                            Дестилована вода 

епрувету додати мало воде са чесме а затим додати амонијачни

ериохром црно Т. У епрувету затим додати раст

раствора. У другу епрувету додати CaCl2 и дестиловане

амонијачни пуфер и мало индикатора ериохром црно Т. У

 EDTA и посматрати промену боје раствора. 

раствора у епруветама из црвене у љубичасту доказ је

магнезијума у води. 

додатка ЕДТА                  Боја раствора након додатка ЕДТА
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Слика 6. Структура 

комплекса   ЕДТА 

са металом 

при чему настаје 

 

соли калцијума и 

присутне у већој 

хлорид) 

NH3 + NH4Cl)  

ериохром црно Т 

додати амонијачни 

раствор EDTA и 

дестиловане воде 

црно Т. У епрувету 

доказ је присуства 

ЕДТА 



 

Слика 7. Јон магнезијума у хлорофилу
 

Примери постојања
 

Пример 3. 

 
Хлорофил је биљни 

фотосинтезе. Ова зелена биљна

Пример 4. 
 

Хемоглобин је металопротеин

крвним зрнцима код кичмењака

слици 9 структура хем групе у

плућа или шкрга у остале делове

кључну улогу и при преносу угљен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главна особина хемоглобина

реверзибилно везује са кисеоником

је шема преноса кисеоника. 

 

 

 

 

Слика 8.  Структура хемоглобина
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у хлорофилу 

постојања координативне везе у материји која нас окружује

Пример 3. Зелена боја лишћа – хлорофил 

биљни пигмент који има незаменљиву улогу 

биљна боја – хлорофил - спада у најзначајније материје

целом свету зато што омогућује биљкама

земље и ваздуха узимају материју

производе храну.  

 

Хлорофил се налази у ћелијама

и у стаблу и цветовима.  

 

Јон магнезијума улази 

хлорофила где је  координативно

атомима из порфирина, материје

(слика 7).  

 
 

 

Пример 4. Црвена боја крви – хемоглобин 

металопротеин који садржи гвожђе (Fe)  и налази се

кичмењака. На слици 8 приказана је структура хемоглобина

групе у хемоглобину. Хемоглобин преноси кисеоник

остале делове тела, као што су нпр. мишићи. Хемоглобин

преносу угљен-диоксида (CO2) од ткива до плућа.  

хемоглобина јесте његова спсобност да се

кисеоником путем координативних веза. На слици 10 

Слика 9. Хем група у хемоглобинуСтруктура хемоглобина 
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нас окружује 

улогу у процесу 

најзначајније материје на 

биљкама да из 

материју, и да 

ћелијама, а често 

улази у састав 

координативно везан са 

материје хлорофила 

налази се у црвеним 

хемоглобина, а на 

кисеоник (O2) из 

Хемоглобин има 

да се лабаво и 

слици 10 приказана 

хемоглобину 
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                                   Fe
2+
�хемоглобин    ⟶     Fe

2+
�хемоглобин + О2 

                                    : 

                                    :               координативна веза 

                                   О2  

 
Слика 10. Шема преноса кисеоника 

 

Поред кисеоника (O2) и угљен-диоксида (CO2), хемоглобин има способност да 

за себе везује и угљен-моноксид (CO). 

 

Угљен-моноксид  настаје у току непотпуне оксидације органских материја. 

Такође је присутан у дуванском диму, као и у гасовима које избацују фабрички 

димњаци, пећи и мотори са унутрашњим сагоревањем  који су један од највећих 

загађивача атмосфере овим гасом. 

 

Угљен-моноксид, унет у организам (са удахнутим ваздухом у плућима) изазива 

у организму недостатак кисеоника јер има јак афинитет за хемоглобин црвених крвних 

зрнаца. Истискујући кисеоник из рецептора црвених крвних зрнаца, он у њима 

формира јачу везу, која ограничава транспорт и коришћење кисеоника у ткивима 

(Слика 11).  

 

                                    Fe
2+
�хемоглобин       <       Fe

2+
�хемоглобин 

                                     :                                              : 

                                    О2                                                         CO 

 
Слика 11. Угљен-моноксид (CO) се јачим везама везује за гвожђе од кисеоника (О2) 

 

 

Оглед 3. „Гвожђе које крвари“ – замена за илустрацију присутва гвожђа у 

хемоглобину 

 

Материјал:                Прибор:                    Реагенси: 

   Гвоздени ексер           Чаша од 50 ml           80 mg KSCN 

                                                                          Концентрована HCl 

                                                                          Раствор 3% H2О2 

                                                                          Дестилована вода 

 

Поступак: У чашу додати 80 mg KSCN, 10 ml дестиловане воде, три капи 

концентроване  HCl и пет капи 3% H2О2. Смешу промућкати до потпуног раставарања, 

а затим додати гвоздени ексер. Прво хлороводонична киселина и водоник пероксид 

реагују са гвожђем при чему настаје гвожђе (III)-јон. Настали јони затим реагују са 

јонима тиоцијаната.   

    

Fe
3+ 

+ 6SCN
-
 → [Fe(SCN)6]

3- 

                                                                             црвена боја 

                                                           хексатиоцијаноферат
 
(III)-јон 

 

 



 

Присуство тешких метала

 

Пример 5. Присуство тешких

  

Бакар је један од есенцијалних

многих биљака. У организму одраслог

половине бакра у људском организму

животињских организама у процесу

који садржи бакар, а код виших

синтезу хлорофила. За ниже организме

метал изазива таложење протеина

 

Данас се за заштиту биља

Једно од најчешће примењиваних

(CuSO4 • 5H2О) које се у свакодневном

бактерицидне особине па се употребљава

за последицу има то да се бакар

организам. Тровање бакром је ретка

од 200 mg бакра дневно. Тада

дијареје, болова у мишићима

Смртоносна доза бакра је 3,5 g

 

Присуство бакра на намирницама

бази бакра може се доказати следе

 

 

Оглед 4. Доказ присуства бакра

 

     Материјал:               Прибор
 Петељке грожђа        Сталак са

                                     Капалица

                                                                                  

     

Поступак: У једну епрувету ставити

грожђа а затим додати мало дестиловане

и полако у капима раствор

појаве азурно плаве боје. 

У другу епрувету додати

камена, дестиловане воде и у

амонијака. Раствор у другој

за поређење. 

 

[Cu(H2O)6]
2+

+ 4NH4OH ⇌ [Cu(NH

                                       азурно плава

                                   тетрааминбакар
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метала на намирницама које су третиране средствима

заштиту 

Присуство тешких метала на намирницама које су третиране

средствима за заштиту 

есенцијалних микроелемената у организму човека, животиња

организму одраслог човека има између 75 и 150 mg бакра

људском организму улази у састав мишића и костију. 

у процесу преноса кисеоника учествује пигмент хемоцијанин

виших биљака бакар повољно утиче на раст јер

ниже организме једињења бакра су отровна јер бакар

протеина. 

заштиту биља често употребљавају средства која садрже

примењиваних једињења бакра је бакар(ll)-сулфат пентахидрат

свакодневном животу назива плави камен.  Плави

употребљава  за прскање винове лозе, воћа и поврћа

бакар таложи на биљном  материјалу па се може

бакром је ретка појава, али се може јавити уколико се уноси

Тада може доћи до мучнине, повраћања, болова

мишићима, ненормалних  менталних стања и 

g. 

намирницама које су третиране заштитним средствима

доказати следећим огледом:  

присуства бакра у намирницама третираним заштитним

на бази бакра 

Прибор:                                Реагенси: 
Сталак са епруветама          Соли бакра (CuSO4 • 5H2

Капалица                               NH4OH                                                             

                                                                                    Дестилована вода    

епрувету ставити петељку 

мало дестиловане воде 

раствор амонијака до 

додати мало плавог 

воде и у капима раствор 

другој епрувети служи 

[Cu(NH3)4]
2+

+ 8H2O 

азурно плава боја  

тетрааминбакар(ll)-јон 
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средствима за 

третиране 

човека, животиња и 

бакра. Више од 

костију. Код нижих 

пигмент хемоцијанин 

раст јер стимулише 

бакар као тежак 

која садрже бакар. 

сулфат пентахидрат 

Плави камен има 

воћа и поврћа. Ово 

може унети и у 

уколико се уноси више 

болова у стомаку, 

стања и главобоље. 

средствима на 

заштитним средствима 

2О) 
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Лекови на бази координативних (комплексних) једињења 
 

У терапији најтежих болести (канцер, AIDS и друге) примењују се лекови који 

су у основној структури координациона једињења.  

 

Примери:   

 

2. [PtCl2(NH3)2] – комплекс платине који се примењује у терапији тумора. 

3. Au – S – тиоглукоза – лек на бази комплекса Аu(I) који се примењује у терапији 

реуматног артритиса.  

 

Комплексна једињења као катализатори 
 

Платински метали се широко примењују као катализатори. Развијени су 

технолошки поступци редукције њихових соли на различитим носачима, па тако 

настају одговарајући катализатори на Аl2O3, рени-никлу, Fe2O3, V2O5. Ови комплекси 

су незаменљиви катализатори у различитим индустријским процесима. Њихово 

каталитичко дејство засновано је на способности да везују и отпуштају лиганде и 

прелазе из стања координационе незасићености у засићеност и обрнуто. Те промене у 

координационој сфери метала настају током реакције оксидативне адиције или 

редуктивне елиминицаије. У индустријској синтези сирћетне киселине употребљава се 

комплекс дијододикарбонилродијум (I), [RhJ2CO2]
-
.  

 

Велики технолошки значај имају карбониклова комплексна једињења гвожђа 

која се добијају из хлорида гвожђа. Та једињења су катализатори бројних органских 

реакција.  

 

Осoбине једињења са координативном везом 

 

Осoбине једињења са координативном везом: 

 

1. Садрже већи број мањих молекула везаних за централни атом метала, 

2. Мали молекули, лиганди, везују се за метал координативном везом преко пара 

електрона са N, O, S атома најчешће, 

3. Обојена су интензивно, 

4. Један исти метал гради једињења различите боје са безбојним супстанцама. 
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3.1.3. Тест провере усвојеног знања 

 
Име и презиме: __________________________ 

Број поена на претходном тесту: ___________     Број поена ТЕСТ 2:_________ 

 

1. Заокружи слово испред симбола парова атома који могу да образују јонску везу: 

 

а) H и C  б) K и Cl  в) Mg и F г) N и H д) Mg и Na ђ) H и O 

 

2. На основу формуле одредити валенцу сваког елемента: 

 

а) H2O  б) NH3  в) Fe2O3 г) SO2 

 

3. Напиши симболе, односно молекулске формуле: 

 

три атома азота ________________          пет молекула воде __________________ 

 

два атома кисеоника ____________         четири молекула амонијака ___________ 

 

4. Заокружи тачан одговор. 

 

У стварању хемијске везе учествују: 

 

а) валентни електрони  б) сви електрони 

 

в) електрони и протони  г) све елементарне честице атома 

 

5. Координативна веза настаје тако што један атом _______________ електронски пар, 

а други атом ___________ тај електронски пар. 

 

6. Координативна веза је тип: 

 

а) јонске везе   б) ковалентне везе 

 

в) посебна врста везе  г) ниједан од понуђених типова 

 

7. Који од метала лако граде координативне везе: 

 

а) Na  б) Fe   в) C  г) Cu 

 

8. У којој од следећих супстанци постоји координативна веза: 

 

а) хлорофил   б) кухињска со 

 

в) плави камен   г) хемоглобин 
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9. Следећа једињења повезати са типом хемијске везе који је у њима остварен: 

 

NH4Cl 
Јонска веза 

H2O 

NaCl 
Ковалентна веза 

HCl 

[Cu(NH3)4]
2+

 
Координациона веза 

Na2S 

  

10. Преко којих донор атома метали остварују везу у координационим једињењима? 

(наведите 2 примера) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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3.2. Педагошки експеримент у средњој школи 
 

После детаљног прегледа наставног садржаја за 1. разред гимназије утврђено је 

да градиво садржи веома мали број информација везаних за координативну везу. У 

наставним темама је заступљена јонска, ковалентна и метална веза, док је 

координационој вези посвећено врло мало пажње. Број примера који је дат је мали а и 

ради се о апстрактним примерима који су деци непознати. Да би деца разумела како се 

гради координациона веза морају се дати примери који су им познати из свакодневног 

живота. На тај начин се остварује бољи трансфер стечених знања у каснијем учењу а и 

животу. Због тога је предложена одговарајућа допуна која ће допринети бољем 

савладавању наставног градива везаног за област у којој се изучава хемијска веза. 

Допуна садржаја је везана за присуство координативне везе у свакодневном животу 

што ће допринети актуелизацији наставног садржаја. 

 

Педагошки експеримент у средњој школи није спроведен, али сматрамо да би и 

он био добро прихваћен од стране ученика као што је био случај и са предложеном 

допуном у основној школи. 
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3.2.1. Интегрални предлог допуне наставног садржаја за средњу школу 
КООРДИНАТИВНА ВЕЗА 

 

У природи су ретки елементи који се налазе као слободни атоми. То су једино 

племенити гасови. Њихови атоми имају велику стабилност. С обзиром на то да знамо 

грађу електронског омотача то можемо лако објаснити. Племенити гасови имају 

максималан број електрона у највишем енергетском нивоу ( хелијум има два, а остали 

племенити гасови по осам). Овим „магичним“ бројевима електрона ( дублет и октет) у 

највишем енергетском нивоу теже и атоми осталих хемијских елемената. Тиме се може 

објаснити удруживање атома у веће стабилне целине. Ове целине чине најмање два 

атома истог или различитих елемената, а могу садржати и неколико десетина хиљада 

атома. Међу атомима делују силе привлачења које их држе на окупу. Те силе су узрок 

стварања хемијске везе.  

 

Хемијски елементи и једињења су чудесни у својој разноликости. Од хелијума 

који је гас на 4,2 К до W2C који је чврст на 3400 К, од MgO који је готово савршен 

изолатор до YBa2Cu3O7 који је суперпроводник на 90 К, од мекоће натријума до 

тврдоће дијаманта или цирконијум оксида, њихова разноврсност особина одражава 

једнако разнолика везивања и структуре.  

 

Постоје два основна типа хемијске везе а то су: 

 

• Јонска веза која настаје у реакцији изразитих метала, који у валентном 

нивоу имају мали број електрона (нпр. 1. и 2. група) и неметала који у валентном нивоу 

имају велики број електрона (нпр. 17. група). Атоми метала отпуштају електроне и 

постају позитивно наелектрисани јони (катјони). Отпуштене електроне примају атоми 

неметала и постају негативно наелектрисани јони (анјони). Између насталих јона 

делују електростатичке силе привлачења. Јони су у простору правилно распоређени 

(јонска структура). Најпознатије једињење са јонском везом је натријум хлорид, NaCl 

које се примењује и у домаћинству а познатије је као кухињска со. На слици 1 је дат 

пример формирања јонске везе у молекулу литијум-флуорида. 

 

Слика 1. Формирање јонске везе у молекулу литијум-флуорида 
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• Ковалентна веза која настаје у реакцији између атома неметала и 

остварује се преко заједничких електронских парова. Зависно од броја заједничких 

електронских парова, ковалентна веза може да буде једнострука (H2, Cl2, HCl), 

двострука (O2) и трострука (N2). Атоми повезани ковалентном везом чине стабилне 

целине – молекуле. Ковалентну везу могу да граде атоми истих или различитих 

елемената, тако да постоје молекули елемената и молекули једињења. Ковалентна веза 

може да буде поларна и  неполарна, што зависи од својства елемената који удружују 

електроне. Ако су  ковалентном везом повезана два иста атома, заједнички електронски 

парови биће симетрично расподељени у простору између атомских језгара и таква веза 

се назива неполарна ковалентна веза. Ако су ковалентном везом повезана два 

различита атома, заједнички електронски парови  биће померени ка атому веће 

електронегативности. Услед тога долази до стварања електричног дипола. Таква веза 

се назива поларна ковалентна веза, а молекул у коме се она јавља зове се диполни 

молекул. На слици 2 је приказано формирање ковалентне везе у молекулу флуоро-

водоника. 
 

 

Слика 2. Формирање ковалентне везе у молекулу флуоро-водоника 

 

 Поред ових типова постоји још један тип везе – координативна веза. Она 

настаје тако што један од атома даје електронски пар а други атом прима тај 

електронски пар. Атом који даје електронски пар зове се донор, а атом који прима 

електронски пар зове се акцептор.  

 

На слици 3 приказано је настајање координативне везе између атома А и атома В. 
 

А + :В →	А:В 

 
Слика 3. Настајање координативне везе између атома А и атома В 

 

Примери: амонијум-хлорид, амонијум-хидроксид, амонијак.  

 

На слици 4 приказано је настајање координативне везе код амонијум-хлорида. 
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                          Амонијак    Хлороводонична     Амонијум-хлорид 

                                                          киселина 

 

Слика 4. Настајање координативне везе код амонијум-хлорида 
 

Овај тип везе је карактеристичан за сложена једињењења која се зову 

комплексна једињења и она су углавном интензивно обојена.  При настајању  

ковалентне везе код  хомонуклеарних или хетеронуклеарних двоатомских (или више 

атомских) молекула оба атома дају по један неспарени електрон у заједнички 

електронски пар хемијске везе.  Код координативне везе електронски пар потиче само 

од једног атома. На слици 5 је приказано настајање координативне везе код једног 

комплексног једињења.  

  

 

 

 

 

 

           

                      AgCl(s) +                                                              Cl + Cl
-
(aq) 

 

 

 

  
                        Со сребра          Амонијак            Једињење са координационом везом 

                       Бели талог      Раствор без боје                    Раствор без боје  

 

  
Слика 5. Настајање координативне везе код диамминсребро(I)-јона 

 

У једињењу које је настало везе N-H су ковалентне а везе N:Ag су 

координативне, што значи да је амонијак свој електронски пар дао сребру. 

 

И координативна веза је ковалентна веза која се разликује од ковалентне везе 

молекула водоника или хлороводоника по начину настанка, односно пореклу 

електронског пара који чини везу. 

 

Примери грађења координативне везе везани за молекуле и јоне 

присутне у свакодневном животу и материју која нас окружује 
 

Осим што имају важну улогу у многим животно важним процесима, комплексна 

једињења имају велику примену у аналитичкој пракси, у индустрији и у медицини.  

Животно важни процеси у живом свету, као што је на пример дисање и други, одвијају 

се уз учешће ензима у којима су биометали, јони d-метала, присутни у траговима, 

Координативне везе 

Јонска веза 
Ковалентне везе 



 

везани преко биомолекула у

комплексних једињења су у

аналитички поступци за раздвајање

у раствору или у другим разноврсним

метала су направљени бројни катализатори

индустријских процеса, као што

имају важну примену у медицини

болести, као дијагностички реагенси

корисног дејства комплексна

организам што ограничава њихову

проналажење нових једињења која

 

 

Пример

 
Вода која се употребљава

дезинфикује разним средствима

одвијају у води је  присутан

релативно једноставним огледом

 

Оглед 1. Доказ

 

    Материјал:                            
    Узорак воде са чесме         

                                                 

                                                                       

                                                                  
 

Поступак: У прву епрувету

узорак воде а затим додати AgNO

(сребро-нитрат). У епрувету

додати пар капи NH4OH (амонијум

хидроксида). 

 

У другој епрувети сипати

раствора AgNO3 (сребро-нитрат

затим додати пар 

хлороводоничне киселине

епрувету затим додати пар

NH4OH (амонијум-хидроксида

 

 Раствор у другој епрувети

служи за поређење. 

 
 

Шта се десило? 
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биомолекула у облику комплексних честица. Реакције

су у основи бројних реакција на којима се

раздвајање, маскирање, доказивање и одређивање јона

разноврсним системима и срединама. На бази

бројни катализатори који се примењују у реализацији

као што је на пример производња HNO3. Комплексна

медицини. Многи од њих се користе у лечењу

дијагностички реагенси или као биохемијски маркери и реаге

комплексна једињења имају и токсично деловање 

ограничава њихову примену али са друге стране отвара

једињења која ће бити ефикаснији детоксиканти. 

Вода за пиће 

Пример 1. Хлориди у води за пиће 

употребљава за пиће ради бактериолошке исправности

средствима на бази хлора. Као резултат реакција које се

присутан хлоридни јон. Његово присуство се може

огледом: 

Доказ присуства хлорида у води за пиће 

:                            Прибор:                                 Реагенси: 
      Сталак са епруветама           NH4OH 

     Капалица                               HCl 

                                                                                                        AgNO3 

                                                                                                        Дестилована вода

епрувету сипати 

додати AgNO3 

епрувету затим 

амонијум-

сипати мало 

нитрат), а 

пар капи 

киселине. У 

додати пар капи 

хидроксида). 

другој епрувети 
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Реакције настајања 

којима се заснивају 

одређивање јона метала 

бази прелазних 

реализацији важних 

Комплексна једињења 

лечењу најтежих 

реагенси. Поред 

деловање на људски 

отвара путеве за 

исправности се 

које се при томе 

може доказати 

Дестилована вода 



 

Реакцијом између јона сребра

сребро-хлорида. Додатком амонијака

сложено једињење (диамминсребро

 

AgCl(s)  + 
                                       Сребро-хлорид

                                                                

 

Пример 2. Тврдоћа

 
Морска, речна и минерална

соли калцијума и магнезијума

чине је тврдом водом ако су присутне

загревању тврде воде долази до

 

 Јони калцијума и магнезијума

(етилендиаминтетрасирћетне киселине

комплексна једињења која су без

са неким другим реагенсима и

На слици 6 је приказана структура

металом. Ово њихово својство је

одређивање укупне тврдоће воде

може се ефикасно „омекшати“ вода

 

Присуство ових соли лако
 

Оглед 2. Доказивање

 

  Материјал:                       Прибор
  Узорак воде са чесме        Сталак

                                                                               

                                                                                     

                                                                            

                                                                        

 

Поступак: У прву епрувету додати

пуфер и мало индикатора ериохром

посматрати промену боје раствора

а затим додати амонијачни пуфер

затим додати раствор EDTA и посматрати

Промена боје раствора у епруветамаи

јона калцијума и магнезијума у

 

 

 

 

 

 

 

 

Боја раствора пре 

додатка ЕДТА 
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Слика
Структура

комплекса

јона сребра и хлора у воденом раствору настаје

Додатком амонијака настали талог се раствара при чему

диамминсребро(I)-јон): 

+  2NH3(aq) 	⇌		[Ag(NH3)2]Cl + Cl
-
(aq) 

хлорид   Амонијак            Једињење са  

                                       координационом везом 

Тврдоћа воде – соли калцијума и магнезијума 

минерална вода садрже растворене 

магнезијума. Ове соли дају води укус и 

су присутне у већој количини. При 

долази до стварања каменца. 

магнезијума реагују са EDTA 

етилендиаминтетрасирћетне киселине) и граде стабилна 

која су без боје, али могу реаговати и 

реагенсима и наградити обојена једињења. 

приказана структура комплекса ЕДТА са 

својство је искоришћено за практично 

тврдоће воде. Помоћу тих средстава 

омекшати“ вода и уклонити каменац. 

соли лако се може доказати следећим огледом.  

Доказивање присуства јона калцијума у води 

Прибор:                              Реагенси: 
Сталак са епруветама        CaCl2 (калцијум-хлорид

                                        Раствор EDTA 

                                                                                           Амонијачни пуфер (NH

                                            Индикатор ериохром црно

                                               Дестилована вода 

епрувету додати мало воде са чесме а затим додати амонијачни

ериохром црно Т. У епрувету затим додати раствор

раствора. У другу епрувету додати CaCl2 и дестиловане

и пуфер и мало индикатора ериохром црно Т. У

 EDTA и посматрати промену боје раствора. 

раствора у епруветамаи из црвене у љубичасту доказ је

магнезијума у води. 

Боја раствора

додатка ЕДТА
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Слика 6. 
Структура 

комплекса   ЕДТА 

настаје бели талог 

при чему настаје 

 

хлорид) 

NH3 + NH4Cl)  

ериохром црно Т 

додати амонијачни 

раствор EDTA и 

дестиловане воде 

црно Т. У епрувету 

доказ је присуства 

раствора након 

додатка ЕДТА 
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Слика 7. Јон магнезијума у 

хлорофилу 

 

Примери постојања координативне везе у материји која нас окружује 
 

Пример 3. Зелена боја лишћа – хлорофил 

 
Хлорофил је биљни пигмент који има незаменљиву улогу у процесу 

фотосинтезе. Ова зелена биљна боја – хлорофил - спада у најзначајније материје на 

целом свету зато што омогућује биљкама да из земље и ваздуха узимају материју, и да 

производе храну.  

 

Хлорофил се налази у ћелијама, а 

често и у стаблу и цветовима.  

 

Зелено растиње садржи велику 

количину хлорофила који упија енергију 

при процесу фотосинтезе. Енергија се 

користи за синтезу шећера од угљен-

диоксида и воде.  

 

Реакција:  

  

6 CO2 + 6 H2O + светлост → C6H12O6 + 6 O2 
 

Јон магнезијума улази у састав 

хлорофила где је  координативно везан са 5 

атома азота (слика 7). Смештен је у 

средишту порфиринског прстена, на челу 

молекула, и упија енергију при процесу 

фотосинтезе.  

 

На слици 8 је приказан модел молекула хлорофила. 

 

 

 

 

Слика 8. Модел молекула хлорофила 

 

Чело молекула 

Атом азота 

Атом магнезијума 

Порфирински 

прстен 
Остатак 

фитола 

(С20) 

Атом 

угљеника 

Молекулски 

низ 
Ковалентна 

веза 

Атом водоника 



 

Пример 4. 

 

Хемоглобин је металопротеин

крвним зрнцима код кичмењака

слици 10 структура хем групе

добро проучена. Хемоглобин

простетична група која се састоји

хетероцикличног органског прстена

Хемоглобин преноси кисеоник

су нпр. мишићи. Хемоглобин има

од ткива до плућа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главна особина хемоглобина

реверзибилно везује са кисеоником

је шема преноса кисеоника. 

 

 

  Fe
2+
�хемоглобин

                                    : 

                                    :                
                                   О2  

 
Слика

 

Поред кисеоника (O2) и

за себе везује и угљен-моноксид

 

Угљен-моноксид  настаје

Такође је присутан у дуванском

димњаци, пећи и мотори са унутрашњим

загађивача атмосфере овим гасом

 

Угљен-моноксид, унет у

у организму недостатак кисеоника

зрнаца. Истискујући кисеоник

Слика 9.  Структура хемоглобина
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Пример 4. Црвена боја крви – хемоглобин 

металопротеин који садржи гвожђе (Fe)  и налази се

кичмењака. На слици 9 приказана је структура хемоглобина

групе у хемоглобину. Просторна структура хемоглобина

Хемоглобин се састоји из 2α- и 2β-ланца полипептида

се састоји од атома гвожђа смештеног у центру

органског прстена порфирина и налази се у хемоглобину

кисеоник (O2) из плућа или шкрга у остале делове тела

Хемоглобин има кључну улогу и при преносу угљен-диоксида

хемоглобина јесте његова спсобност да се

кисеоником путем координативних веза. На слици 11

хемоглобин    ⟶     Fe
2+
�хемоглобин + О2 

           координативна веза 

Слика 11. Шема преноса кисеоника 

и угљен-диоксида (CO2), хемоглобин има способност

моноксид (CO). 

настаје у току непотпуне оксидације органских

дуванском диму, као и у гасовима које избацују

са унутрашњим сагоревањем  који су један од

овим гасом. 

унет у организам (са удахнутим ваздухом у плућима

кисеоника јер има јак афинитет за хемоглобин црвених

кисеоник из рецептора црвених крвних зрнаца, он

Слика 10. Хем група у хемоглобинуСтруктура хемоглобина 
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налази се у црвеним 

хемоглобина, а на 

хемоглобина је 

полипептида. Хем је 

центру великог 

у хемоглобину. 

делове тела, као што 

диоксида (CO2) 

да се лабаво и 

11 приказана 

има способност да 

органских материја. 

избацују фабрички 

један од највећих 

плућима) изазива 

црвених крвних 

зрнаца, он у њима 

у хемоглобину 



Мастер рад 2014 

 

 
57 

формира јачу везу, која ограничава транспорт и коришћење кисеоника у ткивима 

(слика 12).  

 

Fe
2+
�хемоглобин       <       Fe

2+
�хемоглобин 

                                     :                                              : 

                                    О2                                                         CO 
 

Слика 12. Угљен-моноксид (CO) се јачим везама везује за гвожђе од кисеоника (О2) 

 

 

Оглед 3. „Гвожђе које крвари“ – замена за илустрацију присутва гвожђа у 

хемоглобину 

 

Материјал:              Прибор:                  Реагенси: 
   Гвоздени ексер         Чаша од 50 ml         80 mg KSCN 

                                                                       Концентрована HCl 

                                                                       Раствор 3% H2О2 

                                                                       Дестилована вода 

 

Поступак: У чашу додати 80 mg KSCN, 10 ml дестиловане воде, три капи 

концентроване  HCl и пет капи 3% H2О2. Смешу промућкати до потпуног раставарања, 

а затим додати гвоздени ексер. Прво хлороводонична киселина и водоник пероксид 

реагују са гвожђем при чему настаје гвожђе (III)-јон. Настали јони затим реагују са 

јонима тиоцијаната.      

 

Fe
3+ 

+ 6SCN
-
 → [Fe(SCN)6]

3- 

                                                                             црвена боја 

                                                                 хексатиоцијаноферат
 
(III)-јон  

 

 

Присуство тешких метала на намирницама које су третиране средствима за 

заштиту 

 

Пример 5. Присуство тешких метала на намирницама које су третиране 

средствима за заштиту 

 
Бакар је један од есенцијалних микроелемената у организму човека, животиња и 

многих биљака. У организму одраслог човека има између 75 и 150 mg бакра. Више од 

половине бакра у људском организму улази у састав мишића и костију. Код нижих 

животињских организама у процесу преноса кисеоника учествује пигмент хемоцијанин 

који садржи бакар, а код виших биљака бакар повољно утиче на раст јер стимулише 

синтезу хлорофила. За ниже организме једињења бакра су отровна јер бакар као тежак 

метал изазива таложење протеина. 

 

Данас се за заштиту биља често употребљавају средства која 

садрже бакар. Једно од најчешће примењиваних једињења бакра је 

бакар(ll)-сулфат пентахидрат (CuSO4 • 5H2О) које се у 

свакодневном животу назива плави камен.  Плави камен има  

 



 

бактерицидне особине па се употребљава

за последицу има то да се бакар

организам.  

 

Тровање бакром је ретка

200 mg бакра дневно. Тада може

дијареје, болова у мишићима

Смртоносна доза бакра је 3,5 g

 

Присуство бакра на намирницама

бази бакра може се доказати следећим

 

Лекови на бази координативних

 
У терапији најтежих болести

су у основној структури координациона

 

Примери:   

 

a) [PtCl2(NH3)2] – комплекс

Оглед 4. Доказ присуства бакра

 

Материјал:                            Прибор
Петељке грожђа                    Сталак

                                                Капалица

                                                          

 

Поступак: У једну епрувету

петељку грожђа а затим 

дестиловане воде и полако

раствор амонијака до појаве

боје. 

 

У другу епрувету додати

камена, дестиловане воде 

раствор амонијака.  

 

Раствор у другој епрувети

поређење. 

 

 

[Cu(H2O)
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се употребљава  за прскање винове лозе, воћа и поврћа

бакар таложи на биљном  материјалу па се може

ретка појава, али се може јавити уколико се уноси

Тада може доћи до мучнине, повраћања, болова

мишићима, ненормалних  менталних стања и 

g.  

намирницама које су третиране заштитним средствима

доказати следећим огледом:  

бази координативних (комплексних) једињења 

најтежих болести (канцер, AIDS и друге) примењују се лекови

координациона једињења. 

комплекс платине који се примењује у терапији тумора

присуства бакра у намирницама третираним заштитним

на бази бакра 

:                            Прибор:                               Реагенси: 
Сталак са епруветама         Соли бакра (CuSO

Капалица                              NH4OH 

                                                                                              Дестилована вода  

епрувету ставити 

затим додати мало 

полако у капима 

појаве азурно плаве 

додати мало плавог 

воде и у капима 

рувети служи за 

O)6]
2+

+ 4NH4OH ⇌ [Cu(NH3)4]
2+

+ 8H2O 

                              азурно плава боја  

                              тетрааминбакар(ll)-јон 
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воћа и поврћа. Ово 

може унети и у 

се уноси више од 

болова у стомаку, 

стања и главобоље. 

средствима на 

 

примењују се лекови који 

тумора. 

заштитним средствима 

CuSO4 • 5H2О) 

вода   
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b) Au – S – тиоглукоза – лек на бази комплекса Аu(I) који се примењује у терапији 

реуматног артритиса.  

 

Комплексна једињења као катализатори 
 

Платински метали се широко примењују као катализатори. Развијени су 

технолошки поступци редукције њихових соли на различитим носачима, па тако 

настају одговарајући катализатори на Аl2O3, рени-никлу, Fe2O3, V2O5. Ови комплекси 

су незаменљиви катализатори у различитим индустријским процесима. Њихово 

каталитичко дејство засновано је на способности да везују и отпуштају лиганде и 

прелазе из стања координационе незасићености у засићеност и обрнуто. Те промене у 

координационој сфери метала настају током реакције оксидативне адиције или 

редуктивне елиминицаије. У индустријској синтези сирћетне киселине употребљава се 

комплекс дијододикарбонилродијум(I), [RhJ2CO2]
-
.  

 

Велики технолошки значај имају карбониклова комплексна једињења гвожђа 

која се добијају из хлорида гвожђа. Та једињења су катализатори бројних органских 

реакција.  

 

Осoбине једињења са координативном везом 

 

Осoбине једињења са координативном везом: 

 

1. Садрже већи број мањих молекула везаних за централни атом метала, 

2. Мали молекули, лиганди, везују се за метал координативном везом преко пара 

електрона са N, O, S атома најчешће, 

3. Обојена су интензивно, 

4. Један исти метал гради једињења различите боје са безбојним супстанцама. 
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4. Дискусија резултата 
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4.1. Приказ резултата – основна школа 
 

Педагошки експеримент је реализован у основној школи Нишког региона и то у: 

 

� Основној школи „Војислав Илић Млађи – Хум“ – сеоска школа 

 

После одрађених тестова за основну школу добијени су следећи резултати 

приказани у табели 1: 

 

Табела 1. Резултати теста провере постојећих знања (Т1) и теста провере 

усвојених знања (Т2) – основна школа „Војислав Илић Млађи – Хум“ 

 

 

Ученици 

Број поена ( максимално 100 ) 

Т1 Т2 

У-1 68 77.5 

У-2 48 67.5 

У-3 37.5 57.5 

У-4 40 47.5 

У-5 30 40 

У-6 10 60 

У-7 45 65 

У-8 25 57.5 

У-9 17.5 47.5 

У-10 25 55 

У-11 35 55 

У-12 30 47 

У-13 10 55 

У-14 17.5 50 

У-15 82.5 - 

У-16 32.5 55 

У-17 35 40 

У-18 22.5 22.5 

У-19 35 30 

У-20 80 77.5 

У-21 7.5 - 

У-22 77.5 77.5 

У-23 - 40 

У-24 - 40 
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Графички приказ остварених резултата на тестовима знања: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1. Графички приказ резултата теста провере постојећих знања (Т1) у 

основној школи „Војислав Илић Млађи – Хум“ (n=22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 2. Графички приказ резултата теста провере усвојених знања (Т2) у 

основној школи „Војислав Илић Млађи – Хум“ (n=22) 
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4.1.1. Дискусија резултата тестова у основној школи 
 

На слици 3 дат је графички приказ резултата тестова знања (Т1 и Т2) у основној 

школи „Војислав Илић Млађи – Хум“ а на основу резултата приказаних у табели 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 3. Графички приказ резултата тестова знања (Т1 и Т2) у основној школи 

„Војислав Илић Млађи – Хум“ 

 

На основу графичког приказа и из добијених резултата може се видети да су 

ученици показали задовољавајуће резултате и да је тест провере усвојених знања боље 

урађен. Проценат ученика који су на уводном тесту имали мање од 50% урађеног теста 

је 81.82% док се на другом тесту овај проценат знатно смањио и износи 40.91%. Према 

томе, следи да је овај предлог за допуну наставног садржаја добро прихваћен, да је 

упознавање са новим чињеницама изазавало заинтересованост код ученика и да је 

пожељно извршити корекције сличног типа у наставним програмима за основну 

школу. Ученици су показали виши ниво знања не само из лекције везане за 

координативну везу. 

 

Посебно је значајно истаћи побољшање које је уочено код најслабијих ученика 

што је вероватно резултат очигледне примене предлога и демонстрационих огледа.  

 

 

 

 

 

Тест провере постојећих знања Тест провере усвојеног знања 

Број поена 
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На слици 4 приказани су процентуални резултати успешности савладавања 

градива у основној школи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 4. Проценат успешности савладавања градива у основној школи 

„Војислав Илић Млађи – Хум“ (n=22) 

 
Тест провере усвојеног знања садржао је укупно 10 питања од којих су 6 питања 

везана за координативну везу (питања под редним бројем 5, 6, 7, 8, 9 и 10). 

 

На следећим графицима дат је приказ успешности савладавања питања везаних за 

координативну везу: 
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Слика 5. Графички приказ 
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број 5 (n=22) 

Слика 6. Графички приказ 

успешности савладавања питања 
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Посебно су били успешни одговори на питања везана за експерименте који 

приказују настајање координационе везе. 

 

На слици 11 је приказани су процентуални резултати успешности савладавања 

градива на тесту провере усвојеног знања  везаних за координативну везу:  
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Слика 8. Графички приказ 

успешности савладавања питања 

број 7 (n=22) 

Слика 7. Графички приказ 

успешности савладавања питања 

број 8 (n=22) 

Слика 9. Графички приказ 

успешности савладавања питања 

број 9 (n=22) 

Слика 10. Графички приказ 

успешности савладавања питања 

број 10 (n=22) 

 



Мастер рад 2014 

 

 
66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

61.96%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

укупан број 

поена 

освојени број 

поена

Series1

Слика 11. Графички приказ успешности савладавања 

градива на тесту провере усвојеног знања  везаних за 

координативну везу (n=22) 



Мастер рад 2014 

 

 
67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Закључак 
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У основној школи „Војислав Илић Млађи – Хум“ на тесту провере постојећих 

знања (Т1) било је 81.82% ученика који су остварили до 50 поена и 18.18% ученика са 

више од 50 поена. Резултати теста провере усвојеног знања (Т2) су показали да је 

40.91% ученика који су остварили до 50 поена, 4.54% ученика са 50 поена и 55% 

ученика са више од 50 поена. 

 
Резултати педагошког експеримента у оквиру наставне теме „Хемијска веза“ у 

основној школи су доказали да је ниво знања ученика после обраде допуна наставних 

садржаја са одговарајућим демонстрационим огледима значајно побољшан. Сматрамо 

да је предложене допуне наставног садржаја најбоље обрадити у оквиру редовне 

наставе, након обраде ковалентне и јонске везе. 

 

На основу целокупног сагледавања резултата педагошког експеримента може се 

закључити следеће: 

 

Интересовање за проучавање одређених лекција, а тиме и предмета, значајно се 

повећава. Ово повећање заинтересованости је резултат повезивања наставне теме са 

примерима из реалног живота и света који нас окружује, као и демонстрације 

једноставних, кратких и ефектних огледа. 

 

 Постављени циљ је остварен пошто су сви ученици напредовали и показали 

боље резултате након обраде предложених допуна везаних за координативну везу, уз 

одговарајуће примере и изведене једноставне експерименте који указују на постојање 

ових интеракција. 
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