Navodilo za delo
Pozdravljen/a. Preveri rešitve nalog v delovnem zvezku iz prejšnje ure.
Str.65/3

Str.66/4

Str. 69,70/9, 10, 11

Preberi besedilo v učbeniku na str. 101, 102.

V zvezek prepiši spodnje besedilo. (Vse, kar ni pisano zeleno.)

ZEMELJSKOALKALIJSKE KOVINE
Ležijo v drugi skupini PSE, imajo dva zunanja elektrona.
■
■
■
■

So sive barve.
Reaktivnost po skupini narašča.
So manj reaktivne od alkalijskih kovin.
Na zraku oksidirajo (se spajajo s kisikom):
ZEMELJSKO ALKALIJSKA KOVINA + KISIK → KOVINSKI OKSID
Primer:

Mg(s)
magnezij

■

+ O2(g) → 2MgO(s)
+ kisik → magnezijev oksid

Z vodo tvorijo hidrokside:
ZEMELJSKO ALKALIJSKA KOVINA + VODA → KOVINSKI HIDROKSID + VODIK
Primer:

Ca(s)

+

kalcij

+

4H2O(l) → Ca(OH)2(aq)

+

H2(g)

voda → kalcijev hidroksid + vodik

■

Spojine z zemeljskoalkalijskimi kovinami so v naravi zelo razširjene. Najpogostejši minerali so
karbonati (magnezit, MgCO3, dolomit, CaMg(CO3)2, kalcit, CaCO3), sulfati (sadra, CaSO4·2H2O,
barit, BaSO4), silikati in fosfati.

■

Magnezij in kalcij sta sestavni del živih organizmov in imata pomembno vlogo pri njihovem
delovanju. Njuni ioni vplivajo na delovanje nekaterih procesov v celicah. Magnezij najdemo v
encimih, kalcij pa ima ključno vlogo pri trdnosti kosti. Stroncij uporabljamo za utrjevanje
zobne sklenine.

■

V vodi topne kalcijeve in magnezijeve snovi povzročajo trdoto vode. Voda, ki teče po
apnenčastih tleh (Kras) je trda, deževnica, ki nima stika z apnenčastimi tlemi, pa je mehka.
Trdoto vode zmanjšamo s prekuhavanjem.

Plamenske reakcije – so reakcije s pomočjo katerih dokazujemo prisotnost alkalijskih in
zemeljskoalkalijskih kovin v soleh. Spojine alkalijskih in zmeljskoalkalijskih kovin značilno
obarvajo plamen.
Poglej si razlago v e-učbeniku: https://eucbeniki.sio.si/kemija8/952/index2.html in
videoposnetek https://www.youtube.com/embed/tgL7bA35lpI.

Preriši spodnjo sliko in ustrezno pobarvaj plamene. Pomagaj si s sliko 29. na str. 102 v
učbeniku.
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V delovnem zvezku reši naloge:
-

str 66/5 pomagaj si s posnetkom: https://www.youtube.com/embed/OF-5J6w-QSI
str. 70/12 pomagaj si s posnetkoma: https://www.youtube.com/embed/2fwgIAS4or4
https://www.youtube.com/embed/wVjIE9hQJwE

-

str. 72/14 pomagaj si s posnetkom: https://www.youtube.com/embed/tgL7bA35lpI

Želim ti uspešno delo. 

-

