Kemija 8. razred

Rahela Selan, OŠ Hinka Smrekarja

OBVEZNI DEL
Upam, da ste se imeli med počitnicami lepo in ste jih preživeli v miru ter si napolnili »baterije« za še
zadnji del šolskega leta.
V učbeniku preberi strani od 110 - 112.
V zvezek napiši naslov: Halogeni elementi.
S pomočjo spodnje slike ponovi vse skupine, ki smo jih že spoznali. Zapomni si, kje ležijo halogeni
elementi.

V zvezek zapiši spodnje besedilo.
1. Halogeni elementi: flour, klor, brom, jod, astat.
2. Ležijo v VII. skupini PS, so nekovine.
3. So strupeni.
4. Po skupini navzdol reaktivnost elementov pada, velikost atomov pa narašča.
5. Za njih so značilne reakcije izpodrivanja (bolj reaktiven halogen izpodrine manj reaktivnega iz
njegove raztopine).
Primeri:
a) Klor lahko izpodrine brom iz raztopine kalijevega bromida:
klor + kalijev bromid → brom + kalijev bromid
Cl2 (g) + 2KBr (aq)
→
Br2(aq) + 2KCl(aq)
b) Brom laho izpodrine jod iz raztopine kalijevega jodida:
Br2 (g) + 2KI (aq)
→
I2(aq) + 2KBr(aq)
6. Po skupini navzdol intenzivnost barve elementov narašča: fluor je svetlorumen
plin, klor je svetlozelen plin, kristali joda so temnosive barve, pare joda so vijolične.
7. Tališče in vrelišče pri sobni temperaturi naraščata po skupini navzdol (fluor in klor
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sta plina, brom je tekočina, jod je trdna snov).
8. Radi reagirajo s kovinami. Pri tem tvorijo ionske spojine.
9. Halogeni elementi tvorijo dvoatomne molekule: F2, Cl2, Br2, I2.
Naloge
1. Kakšno je splošno ime za elemente VII. skupine periodnega sistema?
a) žlahtni plini
b) halogeni elementi
c) halogeni elementi
d) alkalijski elementi
2. Kako se spreminja reaktivnost elementov po skupini?
a) se ne spreminja,
b) narašča,
c) pada,
d) sprva narašča, nato pada.
3. Kako se spreminjajo temperature tališč (vrelišč) halogenih elementov po skupini?
a) naraščajo
b) se ne spreminjajo
c) padajo
d) sprva padajo, nato naraščajo.
4. V kakšnih agregatnih stanjih so fluor, klor, brom in jod pri sobni temperaturi?
a) tekoče, trdno, plinasto, plinasto
b) tekoče, plinasto, tekoče, trdno
c) tekoče, trdno, plinasto, tekoče
d) plinasto, plinasto, tekoče, trdno
5. Izpolni tabelo.
Ime halogena

Kemijski simbol

Formula molekule

Agregatno stanje
(pri sobni
temperaturi)

flour

Barva elementa
svetlorumena

Cl
I2

tekoče
trdno

NEOBVEZNI DEL: ZNAM ZA VEČ
5. Kaj nastane, če klor reagira z raztopino kalijevega jodida?
a) ni reakcije
b) kalij, klor in jod
c) kalijev klorid in jod
d) natrijev klorid in jod
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6. Dopolni besedilo, tako da si pomagaš z besedami: strupen, razkuževanje, sedmi, svetlo rumen, desni,
svetlozelen, reaktivni, rdečerjav, temno siv.
Halogeni so elementi _________ skupini elementov in se nahajajo na ________
strani periodnega sistema. So zelo ___________ elementi. Barve elementov se
spreminjajo po skupini. Fluor je __________ barve, klor je _______________
barve, brom je ___________ tekočina, kristalčki joda so _____________ barve.
Klor je _____________ plin, ki se uporablja za ____________ vodovodne vode in vode v bazenih.
7. a) Ugotovi, s katero raztopino bo reagiral brom:
• z raztopino natrijevega jodida ali
• z raztopino natrijevega klorida?
b) Zakaj si se teko odločil? ___________________________________________
c) Navedi imena snovi, ki bodo nastale pri tej reakciji?
______________________________________________________________
d) Zapiši besedno enačbo za navedeno reakcijo.
______________________________________________________________
e) Zapiši kemijsko enačbo za navedeno reakcijo. Označi tudi agregatna stanja.
______________________________________________________________

Imaš kakšno vprašanje? Pošlji ga na: rahela.selan@guest.arnes.si
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