
ORGANSKE SPOJINE 

(UČEBNIK STR. 8-9) 

1. Ogljikovih spojin je zelo veliko, s proučevanjem se ukvarja ORGANSKA 

KEMIJA. 

2. VSE organske spojine vsebujejo OGLJIK.  

3. Organske spojine lahko vsebujejo še: VODIK, KISIK, DUŠIK, FOSFOR, 

ŽVEPLO, HALOGENE. 

4. Znanih je vel kot 126 milijonov spojin, velika večina med njimi je organskih. 

5. Kaj so ogljikovodiki? 

So organske spojine, sestavljene le iz ogljika in vodika. 

OGLJIK leži v IV. skupini periodnega sistema in ima 4 zunanje elektrone. Do stabilne 

zgradbe mu manjkajo še 4 elektroni. Tako tvori ŠTIRI 

SKUPNE ELEKTRONSKE VEZNE PARE ALI ŠTIRI 

KOVALENTNE VEZI. 

 

 

 

6. Zakaj so organske spojine tako številčne? 

 Organske spojine so številčne, ker se ogljikovi atomi lahko povezujejo 

na različne načine: 

- Vezi med C-atomi so lahko: 

A) ENOJNE B) DVOJNE C) TROJNE 
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- C-atomi so lahko povezani v: 

A) VERIGE (aciklične spojine)   B) OBROČE (ciklične spojine) 

 
CH3 CH3                               

7. Različne oblike ogljika – ALOTROPIJA 

a) Grafit 

b) Diamant 

c) Fuleren 

 

 

DOMAČA NALOGA 

1. Oglej si formulo krogličnega modela sečnine (učbenik, str. 8) in ugotovi število 

posameznih atomov v molekuli sečnine in napiši njeno molekulsko formulo. 

Molekulske formule organskih spojin običajno zapisujemo v zaporedju 

OGLJIK-VODIK-OSTALI ELEMENTI po abecednem vrstnem redu njihovih 

simbolov. 

Število ogljikovih atomov: Število vodikovih atomov: 

Število dušikovih atomov:  Število kisikovih atomov: 

Molekulska formula:  

 

2. Organske spojine, poleg ogljika in vodika, pogosto vsebujejo tudi kisik in dušik, 

v manjši meri pa tudi fosfor, žveplo, halogene. Kako z eno besedo imenujemo 

navedene elemente? 

3. Nekaterih snovi kljub vsebnosti ogljika ne uvrščamo med organske spojine, 

temveč med anorganske. Napisana so imena štirih tovrstnih snovi. Napiši 

njihove formule: 

Ogljikov dioksid Kalcijev karbonat 

Ogljikova kislina Kalcijev dikarbid 

 

4. Koliko veznih elektronskih parov tvori ogljikov atom s sosednjimi atomi? 

Odgovor utemelji s številom zunanjih (valenčnih) elektronov ogljika in njegovim 

položajem v periodnem sistemu.  


