
РЕЛАТИВНА МОЛЕКУЛСКА МАСА 

У свеску запишите наслов, дефиницију и примере (првих 5 редова и примере) 

Обележавамо је са Мr. 

То је број који показује колико је пута стварна неког атома већа од унифициране 

јединице. (u=1,67x10
-23 

g) 

Релативну молекулску масу добијамо када саберемо све релативне атомске масе атома 

који се налазе у молекулу. 

Релативна атомска маса се обележава са  Аr. (учили смо у првом полугодишту) 

Да би могли да рачунамо релативну молекулску масу, треба нам периодни систем 

елемената. Релативну атомску масу читамо увек онај већи број који стоји поред елемента. 

 ово имате на крају књиге и на крају радне свеске  

Сад погледајте један квадратић, на пример угљеник. 

 

Значи релативна атомска маса је овај већи број.  

Пошто смо се подсетили шта је атомска маса прелазимо на учење релативне молекулске 

масе, Мr. 

Када рачунамо релативну молекулску масу за неки молекул, морамо га написати у 

загради. Па да почнемо .  



Пример 1. 

Mr(H2)= 2xAr(H)=2x1=1 

Зашто овако?Зато што један молекул водоника Н2, има два атома водоника, зато је 

релативна атомска маса помножена са 2. Из периодног система читамо Аr водоника,то је 1 

Пример 2. 

Рачунамо за молекул воде, Н2О 

Из периодног система прочитамо да је Аr (Н)=1 и да је Ar (О)=16 

У молекулу Н2О, имамо 2 атома водоника и 1 атом кисеоника. 

Мr (H2O)= 2x Ar(H) + Ar (O)= 2х1+16=2+16=18 

Пример.3 

Рачунамо за молекул Аl2(NO3)2 

 

  Из периодног система читамо релативне атомске масе за алуминијум, азот и кисеоник. 

Ar(Al)=27,  Ar(N)=14,   Ar(O)=16 

Mr(Аl2(NO3)2)= 2x Ar(Al) +2x Ar(N) + 6x Ar(O)=2x27+2x14+6x16= 54+28+96=178 

Пример 4. 

Рачунамо Мr за молекул CuSO4 x 7H2O 

 



Mr (CuSO4 x 7H2O)= Ar(Cu) + Ar(S) + 4x Ar (O) + 14x Ar(H) + 7 x Ar(O)= 

                                = 63 +32 + 4x16 + 14x1 + 7x16 = 95 + 64 + 14 + 112 = 285 

Релативне атомске масе смо прочитали из периодног система. 

 

 

 

За домаћи:  

 

Израчунај релативну молекулску масу следећих молекула: 

 

Cl2             CH4            Na2 SO4       Mg (NO2)2        CaSO4x2H2O 

 

Кратко упутство: 

 

Релативне атомске масе читајте из периодног система. Користите дигитрон. Задатке 

урадите у свесци и запишите поступак. Након урађеног задатка сликајте и пошаљите 

на вибер у посебној поруци. Немојте у групи!!!!!!! Немојте да један ђак уради, па 

уместо мени пошаље осталима, који препишу од њега.  

Важно је да сви пробате јер није тешко. Чак и ако је погрешно, у реду је, објаснићу 

опет.  

 

 

Останите код куће! Будите здрави! Не секирајте се!  

 

 

 

 


