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Дорогі восьмикласники! 
Цей робочий зошит є другою частиною (природничо-

хімічним, модулем) посібника з курсу «Фізика. Хімія». Він є 
логічним продовженням першого модулю – природничо-фізичного, і 
побудований на тих же принципах. 

Продовжуємо моделювати свій «образ природи», за зразком 
ядра, поданого у фізичному модулі, формувати природничо-наукову 
картину світу, встановлюючи взаємозв’язки хімічних, фізичних, 
біологічних, географічних знань на основі загальних закономірностей 
природи. 

Зошит допоможе вам засвоїти навчальний матеріал із цього 
курсу, зекономити час на виконання суто технічної роботи з 
креслення таблиць для лабораторних дослідів та практичних робіт, 
створення структурно-логічних схем (СЛС) для узагальнення знань, 
моделювання образу природи. Ви будете вчитися творчо 
використовувати набуті знання, компактно виражати інформацію, 
вдосконалювати вміння дискутувати. 

Засвоюючи знання з теми, ставте собі запитання і коротко 
відповідайте на них. Намагайтесь інтегрувати їх у певну цілісність – 
свій образ природи. 

Щоб відповісти на деякі завдання потрібно звернутись до 
бібліотеки чи скористатись послугами мережі Інтернет. 

Під час моделювання цілісності будьте максимально 
самостійними – адже ви формуєте свій образ природи, якого за вас 
ніхто не змоделює. 

 
Щасти вам! 
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ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ  
КУРСУ ХІМІЇ 7-ГО КЛАСУ 

1. Найголовніші поняття хімії 
1. Згідно з атомно-молекулярною теорією, речовина складається 

з _________________________________________________ 
2. Згадай, що таке:  
молекула______________________________________________ 
______________________________________________________ 

      атом  _________________________________________________ 
______________________________________________________ 
хімічний елемент_______________________________________ 
______________________________________________________ 
атомна маса (відносна атомна маса) _______________________ 
______________________________________________________ 
 
3. Встанови відповідність між поняттями та їх визначеннями: 

атом 
найменша частинка речовини, яка 
зберігає її хімічні властивості 

молекула 
найменша хімічно неподільна частинка 
хімічного елемента 

хімічний елемент окремий вид атомів 

хімічна формула 
безрозмірна величина, що дорівнює 
відношенню маси атома елемента до 
атомної одиниці маси 

відносна атомна 
маса 

перетворення речовин, яке 
супроводжується зміною їх складу 

валентність 
сума відносних атомних мас елементів, 
які входять до складу молекули речовини 

відносна 
молекулярна маса 

властивість атомів елемента сполучатися 
із певним числом інших атомів 

хімічна реакція 
умовний запис якісного та кількісного 
складу речовини 
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4. Згадай, які речовини називаються простими ____________ 
______________________________________________________ 
5. Що таке складна речовина (хімічна сполука) ____________ 
______________________________________________________ 
Назви 2 – 3 хімічні сполуки, запиши формули ______________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
6. Що таке валентність? ________________________________ 
______________________________________________________ 
Визнач валентність атомів елементів у сполуках та наведи хімічні 
назви цих сполук: Н2О ___________ , Р2О5__________ ,  
SiO2‚ ______________ , F2 _________ , Na2S _______________ 
7. Склади хімічні формули речовин: магній оксид _________ , 

ферум (ІІІ) оксид _________ , нітроген (І) оксид _________ . 
8. Чи може змінитися число атомів після 
реакції?_______________________________________. Дії якого 
загального закону це буде суперечити?_______________________  
 

2. Місце хімічних знань серед природничих наук, в твоєму 
образі природи. 

1. Пригадай, що таке природничо-наукова картина світу________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________  
2. Пригадай загальні закони та закономірності природи. Назви їх.  
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
3. Наведи приклади прояву загальних законів та закономірностей 

у хімічних процесах та явищах. 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
4. Яку роль відіграють хімічні знання у житті людини? 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
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Знання з … 
 

Знання з … 

Зн
ан
ня 
з 

 
 

Зн
ан
ня 
з 

 
 

 
5. Підпиши на схемі складові, які включає твій образ природи та 

основні закони, які об’єднують ці складові 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Які відомі тобі знання з хімії ти включаєш у свій образ 
природи? ____________________________________________ 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

ТЕМА 1. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ 
ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ. 

3. Кількість речовини. Моль. 

1. Що таке кількість речовини? Запиши її одиницю вимірювання. 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
2. У 1 моль будь-якої речовини міститься _______ частинок. Це 

число називається ________________________ . 
3. Обчисли, яка кількість речовини містить 1,8 · 1024 атомів 

Феруму ____________________________________________ 
______________________________________________________. 
4. Скільки атомів містить цинк кількістю речовини 2 моль? __ 
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______________________________________________________ 
5. Скільки молекул і скільки атомів міститься в озоні кількістю 

речовини 2 моль? ____________________________________ 
_______________________________________________________ 
6. Якій кількості речовини відповідають 2,4 · 1024 молекул? ___ 
_______________________________________________________ 
 

 
4. Молярна маса 

1. Що називають молярною масою речовини? _______________ 
_______________________________________________________ 
Чим вона відрізняється від відносної молекулярної 
маси?__________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
2.  Де маса речовини більша – в 1 моль алюміній  оксиду чи в 3 
моль алюмінію? _________________________________________ 
_______________________________________________________ 
3. Задача.  Скільки молекул і атомів містить хлор кількістю 

речовини 10 моль? ___________________________________ 
Дано:     Розв’язання 
 ν  (Cl2) = 10 моль              
N(Cl2) - ? N(Cl) - ? 
 

4. Задача.  Яка кількість  речовини кальцію міститься в порції  
кальцій карбонатуСаСО3 масою 50г? 
____________________________________________________ 
Дано:     Розв’язання 
m(CаСО3) = 50 г                
ν  (Cа) - ? 
 

5.  Задача. Розрахуй молярну масу оксиду, якщо відомо, що 0,15 
моль його мають масу 4,2 г. Оксид якого елемента взято, якщо 
відомо, що молекулярна формула оксиду – ЕО. 
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6.  

Дано: 
ν (ЕO) = 0,2 моль 
m(ЕO) = 4,2 г 

 Розв’язання 

М(ЕО) – ? 
Е – ? 

 
7. Задача. Маса мідного дроту довжиною 1 м становить 6,4г. Якої 

довжини треба взяти дріт, щоб у ньому містився 1 моль атомів 
Купруму? _____________________________________________ 

Дано: 
m1 (Сu) = 6,4 г 
l1 (дроту) = 1 м 
ν2 (Сu) = 1 моль 

 Розв’язання 

l 2 (дроту) – ? 
 

 
5. Молярний об’єм газів 

1. Охарактеризуй газоподібний стан речовини ________________ 
________________________________________________________ 
2. Сформулюй закон Авогадро _____________________________ 
________________________________________________________ 
Які особливості газоподібного стану зумовлюють його 

справедливість? _______________________________________ 
________________________________________________________ 
3. Молярний об’єм – це ___________________________________ 
____________________ . Його числове значення – ______ л/моль. 
4. Згадай з курсу фізики який зв’язок існує між об’ємом газу та його 

масою  m : ________________________________________ , що 
таке густина газу _____________________________________ 

_______________________________________________________ 
5. Задача. Розрахуй, який об’єм за н.у. займають 2,2 г карбон(IV) 
оксиду СО2 і його густину (г/л).  
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Дано: 
m(СO2) = 4,2 г 

          Розв’язання 

V(СO2) – ?  
ρ(СO2) – ? 

 
6. Задача. Людина за добу видихає близько 500 л вуглекислого газу. 
Обчисли масу СО2, що видихає щодобово людина _______________ 

Дано: 
V (СO2) = 500 л 

          Розв’язання 

 m (СO2) – ?  
 
7. Задача. Обчисли число молекул і атомів, що містяться в кисні, 
об’ємом 11,2 л ______________________________________________ 

Дано: 
V (O2) = 11,2 л 

          Розв’язання 

 N (O2) – ?  
 N (O) – ? 

 

6. Відносна густина газів 

1. Безрозмірна величина, яка показує, у скільки разів густина одного 
газу більша (або менша) за густину іншого – це _________________ 
_________________________________________________________ . 
2. Чому, на твій погляд, повітряні кулі, заповнені воднем або гелієм, 
піднімаються вгору? ________________________________________ 
_________________________________________________________ . 
 3.  Задача. Відносна густина пари речовини за фтором F2 дорівнює 
2,053. Знайди відносну густину цього газу за карбон(ІІ) оксидом.  

Дано: 
DF2(реч.) = 2,053 

          Розв’язання 

DСО (реч.) – ? 
 
4. Задача. Відносна густина пари речовини за киснем дорівнює 3,10. 
Обчисли молярну масу речовини.  
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Дано: 
DО2(реч.) = 3,10 

          Розв’язання 

 М (реч.) – ? 
 
5. Задача. Речовина має  густину 0,09 г/л (н.у). Обчисли її молярну 
масу. 

Дано: 
ρ (реч.) = 0,009 

          Розв’язання 

 М (реч.) – ? 
 
6. Задача. Яка молекулярна формула фосфору, якщо в газоподібному 
стані він має відносну густину за воднем 62?  

Дано: 
DН2 (Р) = 62 

          Розв’язання 

  молекулярна 
формула Р – ? 

 
7, 8. Розрахунки за хімічною формулою. Узагальнення знань. 

1. Згадай: речовина кількісно характеризується різними фізичними 
величинами: масою m, об’ємом V, кількістю речовини ν , молярною 
масою М, молярним об’ємом VМ, густиною ρ, відносною густиною D 
одного газу за іншим. Знаючи кількісні співвідношення між 
величинами та значення деяких із них, знаходять інші, невідомі 
величини. 
   а) Маса m, кількість речовини ν і молярна маса М пов’язані між 
собою такими виразами: 
                  М = m/ V;   m = Мν ;  ν = m/М ; 
    б) Між кількістю газоподібної речовини ν , об’ємом газу V та 
молярним об’ємом VМ  існують співвідношення: 
                    VМ  =  V/ ν ;    V = VМ  · ν ;  ν = V/ VМ. 
Кількість певної порції речовини можна обчислити також, коли 
відомо число молекул N у цій порції:  
                       ν = N/ NА. 
            де NА.  – стала Авогадро (6 · 1023 моль-1)   
   в) Між масою m, об’ємом V та густиною речовини ρ існує такий 
зв’язок: 
               m = V·ρ ;   ρ = m /V;   V = m / ρ  
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   г) Молярну масу газу М1, можна знайти, якщо відома густина цього 
газу за іншим газом та молярна маса М2 останнього:  
                 М1 =  D2(1) ·М2 
 
 
2. Задача. Обчисли масу Гідрогену, що міститься у воді масою 36 г 

Дано: 
m (Н2О) = 36 г 

          Розв’язання 

 m (Н) – ? 
 
3. Задача. Знайди  масу порції натрій гідроксиду, в якій міститься 
Натрій масою 46 г. 

Дано: 
m (Nа) = 46 г 

          Розв’язання 

 m (NаОН) – ? 
 
4. Задача. Обчисли масу мармуру, що відповідає кількості речовини 
СаСО3 3 моль. Знайди масові частки елементів у цій речовині та масу 
Кальцію в ній.  

Дано: 
ν  (СаСО3) = 3 моль 

          Розв’язання 

 m (СаСО3) – ? m (Са) – ? 
 w(Са)  – ? w(О2)  – ?    
 w(С)  – ? 

 
5. Задача. Яке число молекул і атомів містить аміак NН3: а) кількістю 
речовини 2 моль; б) об’ємом 33,6 л? Який молярний об’єм аміаку, 
якщо густина його становить 0,75 г/л? 

Дано: 
ν  (NH3) =  3моль 
V(NH3) =  33,6л 
ρ(NH3) =  0,75 г/л 

          Розв’язання 

 N (молекул) – ? 
 N (атомів) – ? 
VМ (NH3) – ? 

 
6. Задача. Обчисли масу Сульфуру, що міститься у сульфур(VI) 
оксиді SO3, який за н.у. займає об’єм 6,72 л.  

Дано: 
V(SO3) = 6,72 л 

          Розв’язання 

 m(S) – ?  
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7. Задача. Визнач молярну масу азоту, якщо відомо, що густина його 
становить 1,25 г/л.  

Дано: 
ρ(N2) = 1,25 г/л 

          Розв’язання 

 М (N2) – ? 
 
8. Задача. Обчисли молярну масу газоподібної речовини, відносна 
густина за повітрям якої 0,55.  

Дано: 
Dреч.(пов.) = 0,55 

          Розв’язання 

 М (реч.) – ? 
9. Задача. Внаслідок взаємодії хлору з воднем утворилось 0,25 моль 
хлороводню. Обчисли масу  та об’єм (н. у.) продукту реакції.  

Дано: 
ν  (HСl) =  0,25 

          Розв’язання 

m(HСl) – ? 
V (HСl) – ? 

Який загальний закон природи ти використовував (ла), визначаючи 
масу продукту реакції? 
 
10. Задача. Яку масу калій сульфату К2SО4 треба взяти, щоб у ньому 
містилася така ж маса Калію, як і в калій карбонаті К2СО3 масою 1 кг.  

Дано: 
m(К2СО3) = 1кг 
m(К6К2SО4) =  
 = m(К6К2СО3) 

          Розв’язання 

 m(К2SО4) – ? 
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Домашня контрольна робота з теми: «Кількість речовини. 
Розрахунки за хімічними формулами».  

Заповни таблицю, провівши відповідні обчислення за хімічними 
формулами та враховуючи те, що всі речовини перебувають у 
газоподібному стані: 

1 2 3 4 6 7 8 

Формули 
речовини 

Відносна 
молекулярна 

маса 
Мг 

Кількість 
речовин 
υ[моль] 

Маса 
речовини 

m[г] 

Об’єм 
речовини 

V[л] 

Відносна 
густина 

за 
повітрям 

D 

Вивести формулу 
оксиду, якщо 
відома масова 
частка іншого 

елемента: 

H2  0.25    W(Al)=52.94% 

N2   70   W(Ca)=71.43% 

O2      W(Ba)=89.54% 

F2    2.8  W(Li)=46.67% 

Cl2  4    W(Na)=74.2% 

CO   14   W(K)=82.98% 

CO2      W(Zn)=80.25% 

SO2    11.2  W(Ag)=93.04% 

H2S   17   W[Cu(II)]=80% 

NH3  10    W[Fe(III)]=70% 

NO   15   W[N(IV)]=30.43% 

PH3   14   W[Mn(VII)]=49.55% 

SiH4   17 5.6  W[Pb(IV)]=92.83% 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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ТЕМА 2. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. 
9. Оксиди, їхній склад і назви. 

1. Уточни визначення, обравши із двох варіантів у дужках 
правильний. Оксиди — це (прості/складні) речовини, що містять 
атоми (двох/трьох) хімічних елементів, одним із яких обов’язково є 
(Гідроген/Оксиген). 
 
2. Заповни на схемі пропущені місця.  
 

 
 

3. Доповни таблицю.  
Хімічна формула 

оксиду 
Хімічна назва Традиційна назва 

 ферум(ІІІ) оксид окис заліза 
SO2  сірчистий газ 

 алюміній оксид глинозем 
H2O   

 магній оксид палена магнезія 
FeO  закис заліза 
CO2   

 кальцій оксид негашене вапно 
SiO2  кремнезем 

 

 

 

Основні оксиди: 

Li2O, MgO, CuO.. 

 

Cl2O, SO3, P2O5.. 
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4. Із попереднього завдання окремо випиши хімічні формули оксидів 
металічних елементів  і оксидів неметалічних елементів. 
Основні оксиди: __________________________________________ 
Кислотні оксиди: _________________________________________ 

 
5. Наведи приклади оксидів, які за звичайних умов є:  
а) твердими речовинами __________________________________ 
_______________________________________________________;  
б) рідинами _____________________________________________ 
_______________________________________________________;  
в) газами _______________________________________________ 
_______________________________________________________. 
6. Вибери із перелічених формул речовин формули оксидів:   
   НСl, СаО, SіО2, NН3, Н2О, Р2О5, Н2S, НСlО, Fе2О3 ______________ 

_________________________________________________________________________________ . 
На підставі яких ознак ти відносиш речовини до класу оксидів:  
_______________________________________________________ . 
8.   Напиши формули сполук, що мають такі назви: цинк оксид  
____________, нітроген(І) оксид ____________ , ферум (ІІІ) оксид 
____________ , сульфур(VІ) оксид ___________, купрум(ІІ) оксид 
____________ . 
9. Склади формули оксидів, утворених такими елементами:  
    N(V) ___________ , Сu(ІІ) _____________ , S(ІV) _____________ , 
    Аl(ІІІ) _____________ , Р(V)_____________ , Нg(ІІ)_____________ . 
 

10. Кислоти, їхній склад, назви. 
1. Доповни визначення. Кислоти — це складні речовини, що містять 
атоми _____________ і _________________________. 
2. Серед наведених формул речовин випиши формули кислот та 
назви ці речовини  за хімічною номенклатурою:  
К2SО4, SО3, НСl, Аl(ОН)3, Fе2О3, Н3ВО3, NаCl,  КОН, N2О5, НClО4, 
Nа2О, Сu(ОН)2, НNО2, НІ, ZnО, Н2SО3, Мn(ОН)2, Fе2(SО4)3, НМnО4, 
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СО2, Н2SО4, KCl, Ca(OH)2, H3PO4, SO2, ZnBr2. 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
3. Склади та назви за хімічною номенклатурою формули кислот, що 
містять такі кислотні залишки:  
а) – Вr _________,   б)        S _________,   в)      SО3 _________,  
г) СН3СОО - _________. 
4. В якій із кислот більша масова частина Оксигену: а) в Н3РО4 чи  
Н2SО4 _________;  б) в НРО3 чи НNО3 _________; в) в НСlО чи 
НСlО4 __________; г) в НNО2 чи НNО3 _________. 
5. Обчисли масові частки елементів у: 

а)  йодидній кислоті _____________________________________. 
б) нітратній кислоті _____________________________________. 
в) сульфатній кислоті _____________________________________. 
г) ацетатній кислоті _____________________________________. 

6. Якій кількості речовини відповідають: 
а)  бромідна кислота масою 40,5 г ___________________________ 
________________________________________________________ 
б) силікатна кислота масою 39 г_____________________________ 
________________________________________________________ 
в) нітратна кислота масою 31,5 г ____________________________ 
________________________________________________________ 
г) ацетатна кислота масою 30 г _____________________________ 
________________________________________________________ 
7. Чи існує, на твій погляд, генетичний зв’язок між оксидами і 

кислотами? ___________________________________________ 
Який саме? (наведи приклади) ______________________________ 
________________________________________________________ 

11. Солі, їхній склад, назви. 
1. Доповни визначення. Солі — це складні речовини, що містять 
атоми ______________________і_____________________________. 
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2. Який із рядів містить тільки формули солей? Запиши їх назви. 
а) H2SO4, NaNO3, Fe2(SO4)3; б) CuCl2, FeSO4, NaOH; 
в) K3PO4, Al2S3, CaCO3.   г) NH4OH, MnCl2, Ag2SO4 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
3. За назвами солей запиши їх формули: 
барій фосфат, хром(ІІ) нітрат, алюміній сульфід, кальцій карбонат, 
магній сульфат, натрій сульфід, калій сульфіт, літій сульфат, 
ферум(ІІ) сульфат, натрій бромід, плюмбум йодид. 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
4 . Заповни таблицю, навівши не менше двох прикладів солей, 
утворених кожною з кислот 

Формула 
кислоти, що 
утворюється 

Кислотний 
залишок, його 

назва та 
валентність 

Валентність 
вибраного 
хімічного 
елемента 

Приклади солей, їхні 
назви 

НСl -Сl-хлорид (І) Nа – І 
Fе –ІІ 

NаСl – натрій 
хлорид 

FеСl2 – ферум (ІІ) 
хлорид 

НВr    
НNО3    
Н2СО3    
Н2SiО3    
Н3РО4    

СН3СООН    
5. Яка кількість речовини НNО3 містить Оксиген, кількістю речовини 
9 моль? ____________________________________________________ 
6. Задача. Якій кільості речовини СuSО4 відповідає її маса 320г? 

Дано: 
m(СuSО4) = 320г 

          Розв’язання 
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ν (СuSО4) – ? 

12. Основи, їхній склад, назви. 

1. Уточни визначення, обравши із двох варіантів у дужках 
правильний. Основи — це (прості/складні) речовини, в яких атоми 
(металічного/неметалічного) елемента сполучені з однією або 
кількома (гідроксильними групами / кислотними залишками). 
 
2. Заповни на схемі пропущені місця.  

 
 

3. Доповни таблицю. Поміркуй, чи кожній із перерахованих основ 
відповідає певний основний оксид? 
Формула основного 

оксиду 
Формула основи Назва основи 

 Ca(OH)2 кальцій гідроксид 
Na2O   

 NH4OH амоній гідроксид 
 Fe(OH)2  

BaO   
Cr2O3  хром(ІІІ) гідроксид 

  літій гідроксид 
 Mn(OH)2 манган(ІІ) гідроксид 
 Zn(OH)2  

4. В якому з наведених рядів гідроксидів містяться тільки луги? 
Запиши нижче їх назви за хімічною номенклатурою.  
а) Cr(OH)3, KOH, Ba(OH)2, Fe(OH)3; 
б) LiOH, Cа(OH)2, RbOH, CsOH; 
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в) Fe(OH)2, Al(OH)3, NaOH, Cu(OH)2; 
г) RbOH, Ca(OH)2, KOH, Cr(OH)2. 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
5. Склади формули сполук за їхньою назвою:  
ферум(ІІ) гідроксид ____________ , алюміній хлорид  ____________ , 
сульфатна кислота ____________ , ферум(ІІ) оксид ____________ , 
барій гідроксид ____________ , манган(VІІ) оксид ____________ , 
ферум(ІІІ) нітрат ____________ .  
До яких класів належать ці сполуки ___________________________ 
__________________________________________________________ 
6. Розмісти сполуки, формули яких наведено нижче, за зростанням у 
них масової частки Феруму: а) Fе3О4; б) Fе(ОН)3; в) FеО; г) FеSО4;  
д) Fе2О3;__________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
13. Фізичні та хімічні властивості оксидів. Взаємодія оксидів 

між собою. 
1. Впізнай такі речовини: а) газ-оксид, який входить до складу 
повітря і необхідний для фотосинтезу; б) оксид, який утворюється 
при спалаху блискавки; в) кислотний оксид, маса якого збільшується 
при зберіганні у відкритій посудині; г) оксид, який утворюється при 
згоранні вугілля (називають чадним газом); д) оксид, який «гасять» 
водою; е) оксид, який утворюється при іржавінні стальних виробів. 

а) ____________ , б) ____________ ,  в) ____________ ,  
г) ____________ ,  д) ____________ , е) ____________ . 

2. Вкажи речовини, з якими реагує вода: Н2О, СuО, N2О2, SіО2, К2О, 
SО3, Fе2О3, Аg2О, ВаО. _____________________________________ 
__________________________________________________________ 
3. Запиши по два приклади рівнянь хімічних реакцій, які 
відбуваються за наведеними схемами. Зазнач, до якого типу реакцій  
вони відносяться. 

основний оксид + вода → основа 
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_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

кислотний оксид + вода → кислота 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

основний оксид + кислотний оксид → сіль 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
4.  Визнач пари сполук, які взаємодіють між собою. Склади для них 
рівняння реакцій. 
а) МgО і СО2;  б) SіО2 і Н2О;  в) SО2 і СО2 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
5. Здійсни перетворення, склавши відповідні рівняння реакцій: 
а)   С → СО2  → Н2СО3 _________________________________________________  
_________________________________________________________  
б)  Nа → Nа2О → NаОН  ___________________________________ 
_________________________________________________________  
в) S → SО2 → Н2SО4_______________________________________  
_________________________________________________________  
г) Ва → ВаО → Ва(ОН) 2  __________________________________  
_________________________________________________________  
д) Р → Р2О5 → Н3РО4______________________________________  
_________________________________________________________  
6. Задача. Який об’єм за н. у. займе сульфур(ІV) оксид масою 32 г?  

Дано: 
 m(SО2) =  32 г 

          Розв’язання 

 V (SО2) – ? 

14. Хімічні властивості оксидів: взаємодія з кислотами і 
лугами. 

1. Запиши по два рівняння, що відбуваються за такою схемою: 
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основний оксид + кислота → сіль + вода 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

кислотний оксид + основа → сіль + вода 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

2. Визнач пари сполук,що взаємодіють між собою. Склади для них 
рівняння реакцій. 
а) N2О5 і  Mg(ОН)2; б) СuО і КОН; в) SО3 і N2О5; 
г) Р2О5 і Са(ОН)2; д) NaОН і Ag2О; е) СО2 і Н2SО4. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
3. З якими із перелічених речовин буде взаємодіяти сульфатна 
кислота, а з якими — калій гідроксид: SО3, FeО, СО2, Nа2О, N2О5, 
Al2О3, NО2, Fe2О3, SО2, ZnО, Р2О5, Сu2О? 
H2SO4 взаємодіє з __________________________________________ 
КОН взаємодіє з ___________________________________________ 
4. Визнач пари сполук, які не взаємодіють між собою: а) МgО і СО2; 
б) SіО2 і Н2О; в) N2О5 і Са(ОН)2; г) SО2 і СО2; д) СuО і КОН.______ 
__________________________________________________________ 
5. Де більше атомів та молекул у порції карбон(ІІ)оксиду чи 
карбон(ІV) оксиду: а) з однаковою кількістю речовини;  
б) з однаковою масою? ______________________________________ 
__________________________________________________________ 
6. Спалили 10 кг вугілля. Більше чи менше будуть важити продукти 
горіння? Яким загальним законом природи треба скористуватись, 
відповідаючи на запитання? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

15. Оксиди в природі. Використання оксидів. 
1. Які з оксидів найпоширеніші в природі:  
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а)   в літосфері ________________________________________________________  
_________________________________________________________  
б)  в гідросфері  ___________________________________________ 
_________________________________________________________ 
2. Назви кілька оксидів, з якими ти стикаєшся у побуті__________ 
_________________________________________________________  
3. Де застосовуються такі оксиди: 
а)  СО2___________________________________________________ 
б)  SіО2___________________________________________________ 
в)  SО3___________________________________________________ 
г)  СаО___________________________________________________ 
4. Які з перелічених у завданні 3. оксидів взаємодіють з водою?  
_________________________________________________________ 
Напиши рівняння цих реакцій _______________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
5. Як повинна розміщуватись посудина для збирання вуглекислого 
газу: вгору чи донизу дном? _________________________________ 
А для збирання водню? _____________________________________ 
6. Подискутуйте. Океани і моря містять величезні запаси води. Чому 
ж говорять про нестачу води?_______________________________  
_________________________________________________________ 
Чи можна морську воду зробити придатною для вживання? _____ 
_________________________________________________________ 
7. Дією якого загального закону можна пояснити велику поширеність 
оксидів у природі? ________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
16. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій. 

1. Задача. Яка  маса води утвориться при згоранні водню масою 10 г? 
Дано:           Розв’язання 
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 m(Н2) =  10 г 
 m (Н2О) – ? 

2. Задача. Яка кількість речовини натрій карбонату утвориться при 
пропусканні вуглекислого газу через розчин натрій гідроксиду, що 
містить NаОН масою 20 г?  

Дано: 
 m(NаОН) =  20 г 
 СО2 

          Розв’язання 

 ν (NаСО3) – ? 
3. Задача. Який об’єм кисню можна добути з гідроген пероксиду 
Н2О2 кількістю речовини 5 моль? Яка кількість речовини та маса 
кисню при цьому утвориться?  

Дано: 
ν ( Н2О2) = 5 моль 

          Розв’язання 

 V (О2) – ?  ν (О2) – ?  
m (О2) – ?  

4. Задача. Який об’єм кисню виділиться при розкладанні калій 
перманганату масою 31,6 г.  
Дано: 
m(KMnO4) = 31,6 г 

Розв’язання 
2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 

V(O2) – ?  
5. У якому випадку виділиться більший об’єм кисню при розкладанні 
однакової кількості речовини -  води, гідроген пероксиду  Н2О2 чи 
калій перманганату КМnО4? ________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
6.  Чи однаковий об’єм повітря (н. у.) необхідно витратити для 
спалювання однакових (за масою) порцій вугілля, сірки та фосфору?  
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
7. Проведи необхідні розрахунки та заповни пропуски в таблиці: 
№ Рівняння реакції Дано  Знайти  
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1. 2Н2 + О2 = 2Н2О ν (Н2О) = 10 моль m(Н2) = ____,V(O2) = ___ 
2. СаО + СО2 = СаСО3 m(СаСО3) = 1кг ν (СаО) = ____,V(СO2) = ____ 
3. SО3 + Н2О = Н2SО4 m(Н2SО4) = 49 г ν (SО3) = ____, V(Н2О) = ____ 
4. СаСО3 = СаО + СО2 V(СO2) = 5,6 л m(СаО) =___,ν (СаСО3) = ___ 

8. Який загальний закон природи слід врахувати при складанні 
рівнянь хімічної реакції?_____________________________________ 

 
17. Фізичні та хімічні властивості кислот.  

1. Які речовини називають індикаторами? Наведи приклади речовин 
індикаторів ________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
2. У трьох пробірках містяться розчин кухоної солі, сульфатної 
кислоти і води. Як виявити кислоту? ___________________________ 
_________________________________________________________ 
3. Доповни таблицю. 

Індикатор Середовище 
кисле нейтральне лужне 

 червоний   

  безбарвний  

метиловий 
оранжевий рожевий  жовтий 

 
4. Закінчи загальну схему взаємодії кислот з металами 
                              +                             →                     +                           ?  
  
Склади рівняння реакцій кислот з металами та назви солі, що 
утворюються: 
а)  Са + НСl → ___________________________________________ 
б)  Nа + Н2SО4 → _________________________________________ 
в)  Аl + Н2SО4 → _________________________________________ 

МЕТАЛ КИСЛОТА СІЛЬ   
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г)  Zn + Н3РО4→ _________________________________________ 
д)  Fе +НСl → ___________________________________________ 
е)  Fе + Н2SО4 → _________________________________________ 
5. Лабораторний дослід № 1  

Дія розчинів кислот на індикатори 
Заходи безпеки при роботі з кислотами. 

З кислотами необхідно поводитися дуже обережно, 
дотримуючись при роботі з ними таких правил: 
1. При розбавлянні кислот необхідно додавати кислоту маленькими 

порціями у воду, і ні в якому разі не навпаки. 
2. При потраплянні кислоти на шкіру, її слід змити великим 

об’ємом води до зникнення відчуття печії, а потім промити шкіру 
розчином питної соди. 

3. Кислоти (як і інші хімічні речовини) забороняється пробувати на 
смак. 

4. Необхідно працювати у халаті. 
5. Після роботи з кислотами слід  ретельно вимити руки. 

 
Хід роботи 

1. Помісти шість пробірок у штатив та налий по 1 мл розчину  
розбавленої сульфатної кислоти в перші три пробірки, а в інші три  
пробірки — по 1 мл розчину нітратної кислоти. 

2. У першу пробірку з розчином сульфатної кислоти додай 
декілька крапель лакмусу, у другу — метилового оранжевого, а в 
третю — фенолфталеїну. 

3. Проведи такий же дослід із розчинами нітратної кислоти. Свої 
спостереження порівняй із даними таблиці «Забарвлення різних 
індикаторів в розчинах кислот і лугів». 

4. Досліди дію розчинів кислот, соків овочів та фруктів на 
універсальний індикаторний папір.  

Отже, розчини кислот забарвлюють лакмус і універсальний 
індикаторний папір у червоний чи малиновий, а метиловий 
оранжевий — у рожевий кольори. Фенолфталеїн в присутності 
кислот залишається безбарвним. 
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Забарвлення різних індикаторів в розчинах кислот і лугів 

 
18. Хімічні властивості кислот: реакція обміну.  

1. Склади рівняння взаємодії купрум(ІІ) оксиду з сульфатною та 
хлоридною кислотами _____________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Вирази в загальному вигляді властивість кислот взаємодіяти з 
основними оксидами _______________________________________ 
Яку схожість і відмінність можна спостерігати, порівнюючи дану 
властивість кислот із їхньою властивістю взаємодіяти з металами?    
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
2. Допиши пропущені слова у визначенні: Реакції обміну – це реакції 
між двома _____________ речовинами, внаслідок яких вони 
обмінюються своїми ____________ частинами, утворюючи  дві нові 
___________ речовини. 
 
3. Склади рівняння реакцій та назви солі, що утворюються: 
Са + Н2SО4 →    
Аl + НСl →    
ВаO + НNO3 →    
Sr(OH)2 + Н3РО4 →    
NaOH + Н3РО4 →    
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Fe(OH)2 + Н2SО4 →  
Fe3(PO4)2 + НСl →    

4. Склади рівняння реакцій, зображених наступною схемою: 
S → H2S → SO2 → SO3 → H2SO4 → CuSO4 → BaSO4 
 ↓  ↓ 
        K2S       Na2SO4 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
5. Дано речовини: НМnО4;  Zn; Аl2О3; СО2; Fе(ОН)3; Nа2SО4; Р2О5; 
СuS; Н2О. З якими із цих речовин реагує сульфатна кислота? Запиши 
рівняння реакцій __________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
6. Допиши рівняння реакцій: 
а)  ? + Н2SО4 →  ZnSО4 + ? __________________________________ 
б)  ? + НСl → NіСl + Н2О   __________________________________ 
в)  FеО + ? → FеSО4  + Н2О _________________________________ 
г)  ? +  ? → Сu(NО3)2 + Н2О _________________________________ 
7. Здійсни уявні перетворення, що приводять до утворення кальцій 
фосфату:                        
                                                                             Са3(РО4)2      
                        Р → Р2О5→  Н3РО4                    Са3(РО4)2      
                                                                             Са3(РО4)2      
Запиши рівняння реакцій і вкажи їх тип 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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19. Поняття про ряд активності металів.  

Реакція заміщення.  
1. Лабораторний дослід № 2 

Взаємодія хлоридної кислоти з металами 
 

Хід роботи 
1. Візьми п’ять пробірок і помісти у кожну з них по шматочку 

металу — міді, заліза, цинку, олова, магнію. 
2. Досліди взаємодію кожного металу з розчином хлоридної 

кислоти. (Пам’ятай про необхідність дотримання правил техніки 
безпеки). 

3. Якщо відсутні ознаки реакції (а ти знаєш, що повинен 
виділятися газ — водень), підігрій реакційну суміш. 

4. Зроби висновки про те, з яким металом кислота реагує 
найактивніше, менш активно чи взагалі не взаємодіє, навіть при 
нагріванні. 

5. Спробуй розташувати метали за зменшенням їх здатності 
реагувати з кислотою. Склади, де це можливо, рівняння реакцій.   
 

Метали за своєю активністю розміщуються у витискуваль-
ний ряд металів (ряд активності): 

 
Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, 

H2,  Cu, Ag, Pt, Au. 
 
У цьому ряду хімічна активність металів зменшується; 

кожний попередній метал буде витискати із водних розчинів 
солей кожний наступний. Водень витісняють з кислот лише ті 
метали, які розташовані в ряду активності до водню, тобто 
ліворуч від нього. 
2. Чи буде витіснятися свинець із розчину солі Плюмбуму: 
а)  цинком  __________________________________ 
б)  залізом  __________________________________ 
в)  міддю    __________________________________ 
3. Допиши пропущені слова у визначенні: 
Реакції заміщення – це такі хімічні реакції між ____________ і ___ 
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____________ речовиною, внаслідок яких атоми елемента ________ 
речовини заміщують атоми іншого елемента у _____________ 
речовині. 
4. Розчин мідного купоросу, виготовлений для оприскування рослин, 
налили в оцинковані відра. Чому відра через деякий час почали 
текти? Напиши рівняння реакції _____________________________ 
_________________________________________________________ 
5. Чи можна перекачувати по залізних трубах: 
а)  розчин цинкового купоросу? _____________________________ 
б)  розчин мідного купоросу? _______________________________ 
Чому? ___________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
 

20. Класифікація кислот, їх використання.  
1. Заповни на схемі пропущені місця.  

 
 
2. Прокласифікуй кислоти за різними ознаками і заповни таблицю 

Формула 
кислоти 

Назва 
кислоти 

Класифікація кислот Сила 
кислоти Безокси-

генові 
Оксигено- 

вмісні 
Одно- 

основні 
Дво- 

основні 
Три- 

основні 

НСl        
НСlО4 хлоратна       
Н2SО4       сильна 
НNO3        
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Н2SО3        
Н2S       слабка 

Н3РО4        
Н2СО3        

НВr        
НІ  +     сильна 

Н3РО3 Боратна      слабка 
СН3СООН Оцтова      слабка 
3. Які з кислот найширше використовуються на виробництві? ___ 
_________________________________________________________ 
4. Які властивості кислот зумовлюють їхнє використання? ______ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
5. Перелічи кислоти, що використовуються у побуті. В яких 
продуктах вони містяться? __________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
6. Які хімічні заводи, що виробляють кислоти, діють на Україні? (для 
пошуку необхідної інформації скористайся послугами бібліотеки та 
Інтернету). _______________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 

21. Основи, їхні фізичні властивості, використання. 
1. Склади формули гідрооксидів елементів:  
                       Lі, К, Nа, Ва, Са, Сr, Сs, Fе. 
(врахуй, що валентність елемента відповідає номеру групи, в якій він 
знаходиться в періодичній системі. Назви утворені гідроксиди) _____ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
2. Чим луги відрізняються від інших основ? ___________________ 
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_________________________________________________________ 
3. В якому з рядів гідроксидів містяться тільки луги? 
а)  Сr(ОН)3, Ва(ОН)2, Fе(ОН)3, КОН;  
б)  Lі(ОН)2, Са(ОН)2, RbОН, СsОН; 
в)  Fе(ОН)2, Аl(ОН)3, NаОН, Сu(ОН)2; 
г)  RbОН, Са(ОН)2, КОН, Сr(ОН)3; 
4. Перелічи основні заходи безпеки під час роботи з лугами ______ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
5. Вкажи основні галузі застосування натрій гідроксиду та кальцій 
гідроксиду _______________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
6. Напиши рівняння реакцій добування лугів із оксидів, зазнач тип 
реакцій та назви продукти: 
а)  Lі2О ___________________________________________ 
б)  SО3  ___________________________________________ 
в)  СО2 ___________________________________________ 
г)  К2О ___________________________________________ 
д)  ВаО  __________________________________________ 
е)  SО2  ___________________________________________ 
є)  NО2  ___________________________________________ 
ж)  СаО ___________________________________________ 
 

22, 23. Хімічні властивості основ. Реакція нейтралізації. 
1. Задача. Розрахуй масу натрій гідроксиду, необхідну для 
поглинання вуглекислого газу, який виділився при спалюванні 
вугілля масою 600 г. 
 
Дано: 
m(C) = 600 г 

           Розв’язання 
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m(NaOH) – ?  
 
2. Доповни схеми і склади рівняння реакцій. Зазнач, до якого типу 
вони відносяться:  
Ca(OH)2 + Р2О5 → 
NaOH + SO2 → 
Fe(OH)2 + Н2SО4 → 
Sr(OH)2 + НCl → 
NaOH + Н3РО4 → 
Fe(OH)2 + Н2SО4 → 
 
3. Склади рівняння реакцій, зображених наступними схемами: 
                                                               ZnO 
Zn → ZnO → ZnCl2 → Zn(OH)2  → ZnCl2 
                                                              K2ZnO2 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

Al → Al2O3 → Al2(SO4)3 → Al(OH)3 → NaAlO2 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
4. Лабораторний дослід № 3 

Дія розчинів лугів на індикатори 
 

Хід роботи 
1. У три пробірки налий розчин натрій гідроксиду. 
2. Випробуй розчин універсальним індикатором  
3. У першу пробірку додай 2 – 3 краплі лакмусу, в другу — 
метилового оранжевого, а в третю — фенолфталеїну. Що 
спостерігається?  
4. Порівняй отримані результати з даними табл.. «Забарвлення  
індикаторів в розчинах кислот і лугів» 
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Про що свідчать дані досліду? 
 

Отже, зміна забарвлення індикатора — ознака хімічної 
реакції, яка є наслідком взаємодії його з лугом або кислотою. 
 
5. Лабораторний дослід № 4 

Взаємодія розчинів лугів з кислотами 
Важливою хімічною властивістю основ (лугів) є здатність 

реагувати з кислотами, а кислот — реагувати з основами(лугами). 
Використайте вміст трьох пробірок, приготованих для попереднього 
досліду, для подальшого дослідження.  

 
Хід роботи 

1. У першу пробірку додавай по краплинах розчин хлоридної 
кислоти, в другу — розчин сульфатної кислоти, а в третю — розчин 
нітратної кислоти.  
2. Як тільки колір розчину набуде власного забарвлення індикаторів, 
зупинися і міркуй, що відбувається. 
3. Додай по краплях у пробірки розчини кислот до появи 
забарвлення. 
4. Зроби висновки, порівнявши результати з  табл. 1.  

Прийняття індикаторами свого власного забарвлення вказує 
на те, що тепер розчин не містить ні лугу, ні кислоти. Тобто він 
став нейтральним. Нейтральним розчин став у результаті реакції 
нейтралізації:  

NaOH     +     HCl    =    NaCl    +    H2O. 
 основа             кислота            сіль               вода 

                       (луг) 
Реакції нейтралізації належать до реакцій обміну, тому що під 

час цих реакцій луг і кислота обмінюються своїми складовими. 
6. Допиши пропущені слова у визначенні. 
  Реакції між _____________ і ____________ , внаслідок яких 
утворюються _____________ і ____________ називаються реакціями 
нейтралізації.  
7. Лабораторний дослід № 5 

Взаємодія нерозчинної основи з кислотою 
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Хід роботи 
1. Візьми дві пробірки і на їх дно за допомогою мікрошпателя або 
лопатки помісти невелику кількість купрум(ІІ) гідроксиду (у першу 
пробірку) та ферум(ІІІ) гідроксиду (у другу пробірку).  
2. У першу пробірку долий 1 мл розчину хлоридної кислоти, а в другу 
— стільки ж розчину сульфатної кислоти. 
3. Перемішай вміст пробірок за допомогою струшування. Що 
спостерігається? 
4. Поміркуй, які речовини утворилися? Склади рівняння реакцій. 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

Розчинення осаду, так само як і його утворення — одна з 
ознак хімічної реакції. Отже, нерозчинні у воді основи, як і луги, 
взаємодіють з кислотами, утворюючи сіль і воду. 

 
Сu(OH)2 + 2HCl = СuСl2 + 2H2O 

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 6H2O 
 
8. Лабораторний дослід № 6 

Розкладання нерозчинних основ під час нагрівання 
 

Хід роботи 
1. У пробірку насип купрум(ІІ) гідроксид і закріпи її в тримачі 
штативу з невеликим нахилом.  
2. Обережно нагрівай спочатку всю пробірку, а потім ту частину, де 
знаходиться речовина.  Чи змінився колір речовини? Що з’являється 
на стінках пробірки? Про що говорять ці ознаки?  
3. Запиши рівняння реакції самостійно, а потім порівняй його з 
наведеним нижче. 
_________________________________________________________ 
 

                                                         t° 
Cu(OH)2     =    CuO     +   H2O 

                                блакитний          чорний 
 
 

4. Назви утворені речовини за хімічною номенклатурою та вкажи тип 
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реакції. 
__________________________________________________________ 

Таким чином ми побачили, що нерозчинні основи, на відміну 
від лугів, розкладаються досить легко з утворенням відповідного 
основного оксиду і виділенням води. 
9. Подискутуйте. Бджолиний укус досить болісний, бо рідина, яку 
при укусі виділяє бджола, містить органічні кислоти. Який засіб ви б 
порадили своєму товаришеві, якого вкусила бджола, щоб вгамувати 
біль? ____________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
10. Задача. Обчисли кількість речовини фосфатної кислоти і об’єм 
карбон(ІV) оксиду (н. у.), необхідних для нейтралізації барій 
гідроксиду масою 85,5 г.  

Дано: 
m (Ва(ОН) 3) = 85,5 г. 

          Розв’язання 

  ν ( Н3РО4) – ?  
  V (СО2) – ?   

 
 

24. Поняття про амфотерні гідроксиди. 
1. Чим відрізняються амфотерні гідроксиди від основних та 
кислотних оксидів? ________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
2. Назви гідроксиди, які виявляють амфотерні властивості? ______ 
_________________________________________________________ 
3. Склади рівняння реакцій Zn(ОН)2 з нітратною кислотою та калій 
гідроксидом ______________________________________________ 
_________________________________________________________ . 
Коли  Zn(ОН)2 виявляє кислотні, а коли – основні властивості? Назви 
продукти реакцій 
___________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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4. Як можна добути цинк гідроксид, виходячи із цинк оксиду? ____ 
__________________________________________________________  
5. Задача. Яку масу алюміній оксиду можна добути прожарюванням  
алюміній гідроксиду масою 624 кг. 
Дано: 
m(Аl(ОН)3) = 624кг. 

           Розв’язання 

m(Аl2О3) – ?  
 
6. Напиши рівняння реакцій (та назви їхні продукти) у відповідності 
зі схемою?  
            Аl → Аl2О3 → Аl2(SО4)3 → Аl(ОН)3 → Nа3АlО3 
_________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
25. Фізичні властивості, поширення у природі та значення солей. 

1. Наведи приклади 4 – 5 солей, вкажи галузі їх застосування та 
знаходження в природі. 
а)  _______________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
б)  _______________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
в)  _______________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
г)  ________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
д)  ________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
2. Дай назви речовинам, формули яких такі:  
а)  Fе2(SО4)2  - ____________________________________________ 
б)  Сu (NО3)2 - ____________________________________________ 
в)  ZnS  - __________________________________________________ 
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г)  FеСl2 - _________________________________________________ 
3. Напиши формули солей за їх назвами: 
а)  барій хлорид - __________________________________________ 
б)  кальцій фосфат - ________________________________________ 
в)  алюміній сульфід - ______________________________________ 
г)  ферум(ІІ) нітрат -  _______________________________________ 
4. Заповни вільні клітини формулами речовин, що утворюються 
відповідними металічними елементами та кислотними залишками 
а)  Сl - СО3 2- РО4 3-  б)  S 2- NО3 - SО4 2-  

К     Li     
Ва     Мg     
Fе(ІІІ)     Аl     

5. Напиши три рівняння реакцій взаємодії сульфатної кислоти із 
різними речовинами, щоб у результаті отримати одну і ту саму 
речовину. Вкажи тип реакцій. 
а)  Н2SО4  +___________________________________________ 
б)  Н2SО4  +___________________________________________ 
в)  Н2SО4  +___________________________________________ 
 

6. Чому, на твій погляд, більшість елементів перебувають у земній 
корі у вигляді сполук, а не простих речовин? Дією якого загального 
закону природи це можна пояснити? ___________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
26, 27.  Хімічні властивості солей. 

1. Лабораторний дослід № 7 
Взаємодія солей із металами 

 
Хід роботи 

1. Налий у три пробірки розчин купрум(ІІ) сульфату, а в четверту — 
алюміній сульфату. 
2. Помісти в першу пробірку цинкову пластинку, в другу — мідну 
пластинку, в третю та четверту пробірки — зачищені від іржі залізні 
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цвяхи. 
3. Що спостерігається? В якій пробірці є ознаки хімічної реакції? 
4. Склади рівняння відповідних хімічних реакцій. 
 

За результатами досліду залізо витискує мідь, оскільки вона 
розміщена в ряду активності праворуч від нього, але не витискує 
алюміній, розміщений ліворуч. Відбувається тільки та реакція, 
внаслідок якої активніший метал витісняє менш активний метал 
з розчину його солі. При цьому реагенти (метал і сіль) і продукти 
реакції (нова сіль і новий метал) належить до одних і тих же 
класів речовин. Метали можуть реагувати не тільки з розчинами 
солей, а і з їх розплавами. 
 
2. Лабораторний дослід № 8 

Взаємодія солей із лугами в розчині 
 

Хід роботи 
1. В одну пробірку налий розчин ферум(ІІІ) хлориду, а в другу — 
розчин натрій сульфату. 
2. Долий у першу пробірку розчин натрій гідроксиду, а у другу – 
розчин барій гідроксиду.  
3. Чи є ознаки хімічної реакції? Які? 
4. Зроби висновки. Склади рівняння реакцій. 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

У  водних розчинах сіль і луг обмінюються своїми 
складовими частинами, внаслідок чого утворюються речовини 
тих же  класів, але нового складу. Обов’язковою умовою перебігу 
реакції є те, щоб одна із новоутворених речовин — сіль чи основа 
— випадала в осад. Використання таблиці розчинності дасть 
змогу передбачити можливість проходження реакції між 
розчинами солі і основи. 
3. Напиши рівняння реакцій нейтралізації, в результаті яких 
утворюються такі солі: K3PO4, CuCl2, Na2S, Ca(NO3)2, Al2(SO4)3. 
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_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
4. Задача. Цинкову пластинку масою 80 г занурили в 240 г розчину 
плюмбум(ІІ) нітрату. Через деякий час маса пластинки стала 
дорівнювати 94,2 г. Яка маса цинк нітрату міститься в 
новоутвореному розчині? 
Дано: 
m1(пласт.) = 80 г  
m1(пласт.) = 94,2 г  
mр-ну(Pb(NO3)2) = 240 г  

         Розв’язання 

m(Zn(NO3)2) – ? 
 
5. Лабораторний дослід № 9 

Взаємодія розчинів солей між собою 
 

Хід роботи 
1. Налий у дві пробірки по 1 мл розчину натрій карбонату.  
2. У першу пробірку долий стільки ж розчину кальцій хлориду, а в 
іншу — калій хлориду.  
3. Які ознаки хімічної реакції спостерігаються?  Чи в обох пробірках 
відбуваються зміни? 
4. Спробуй спрогнозувати, які продукти реакцій можуть 
утворюватися при взаємодії двох розчинних солей, які обмінюються 
своїми складовими частинами? 
 
Розчинні солі взаємодіють між собою тільки тоді, коли одна із 
новоутворених солей випадає в осад. 
 

Сіль 1      +       Сіль 2      =       Нова сіль       +       Нова сіль ↓ 
    розчинна             розчинна        осад 
6. Наведи приклад рівняння реакції між двома солями, в результаті 
якої утворюються дві нові нерозчинні солі. 
_________________________________________________________ 
7. Склади рівняння хімічних реакцій (де вони можливі): 
а)  Zn +  МgSО4  →___________________________________________ 
б)  СuСl2 + КОН  →__________________________________________ 
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в)  FеСl3 + АgNO3 →_________________________________________ 
г)  ZnSO4 + Fе(ОН)2 →_______________________________________ 
д)  FеSО4  + Al →____________________________________________ 
8. Задача. Яку масу кальцинованої соди можна добути, якщо на 
натрій гідроксид подіяти вуглекислим газом, який виділяється 
внаслідок взаємодії з сульфатною кислотою кальцій карбонату 
кількістю речовини 2 моль? 
Дано: 
ν(CaCO3) = 2 моль 
NаОН, Н2SО4 

            Розв’язання 

m(Na2CO3) – ?  
ν(CO2) – ? 
 
9. Внаслідок взаємодії натрій карбонату з хлоридною кислотою 
утворюється сіль, маса якої менша за суму мас реагентів. Чи не 
порушується при цьому закон збереження маси 
речовини?___________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 28. Генетичні зв’язки між класами  

Неорганічних сполук. 
1. Генетичні зв’язки — це __________________________________ 
_________________________________________________________. 
2. Про що свідчить існування генетичних зв’язків між речовинами? 
Чи підтверджує, на твій погляд, наявність генетичних зв’язків єдність 
природи? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
3. Запропонуй рівняння реакцій добування сульфур(IV) оксиду не 
менш як п’ятьома способами. 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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4. Підкресли правильну відповідь. Нерозчинні у воді основи можна 
одержати при взаємодії: а) металу з водою; б) оксиду металу з водою; 
в) розчинної у воді солі металу з лугом? 
5. Запиши рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі 
перетворення: 

Fe → Fe2O3 → Fe(OH)3 → FeCl3 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
6. Як здійснити перетворення, зображені на схемі? Наведи рівняння 
відповідних реакцій, познач нерозчинні речовини. 

Na2S →  ZnS →  ZnCl2 →  ZnSO4 →  ZnCl2 →  
→  Zn(NO3)2 →  Zn3(PO4)2 →  ZnSO4 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
7. Напиши рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити 
перетворення:   С → СО2 → К2СО3 → СаСО3 → СаСl2? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Взаємозв’язки між речовинами різних класів 

 
29, 30. Загальні способи добування оксидів, кислот, основ, солей. 

1. Наведи по 2 – 3 приклади реакцій одержання: 
а)  оксидів________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
б)  кислот ________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
в)  основ _________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
2. Наведи по 2 приклади одержання солей при взаємодії металів з:  
а)  неметалами____________________________________________ 
_________________________________________________________ 
б)  кислотами _____________________________________________ 
_________________________________________________________ 
в)  солями ________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
3. Наведи по 2 приклади одержання солей при взаємодії кислот з:  
а)  основними оксидами____________________________________ 
_________________________________________________________ 
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б)  основами ______________________________________________ 
_________________________________________________________ 
в)  солями ________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
4. Напиши рівняння реакцій добування натрій сульфату не менш як 
п’ятьома способами. 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
5. Напиши рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити 
перетворення: 

Н2S →  оксид Х1 →  основа Х2 →  основа Х3 →  оксид Х4 →  
→  сіль Х5 →  Сu._____________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
Схема основних способів одержання солей 

 
6. Лабораторний дослід № 9 
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РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ 
 

Учитель виділить тобі один із варіантів наведених нижче 
завдань. Уважно ознайомся із їхнім змістом та продумай план їх 
виконання. 

Хід роботи 
Завдання 1. Яку реакцію необхідно провести, щоб добути: 

а) натрій хлорид із натрій гідроксиду; 
б) калій сульфат із сульфатної кислоти; 
в) натрій нітрат із натрій гідроксиду; 
г) калій нітрат із нітратної кислоти. 

Експериментально доведи, що реакція відбулася. 
Завдання 2. Добудь з купрум(ІІ) сульфату: 

а) купрум(ІІ) хлорид;  б) купрум(ІІ) нітрат; 
в) купрум(ІІ) карбонат; г) купрум(ІІ) сульфід. 

Які реактиви необхідні для виконання досліду? 
7. Задача.  Яка маса негашеного вапна провзаємодіяла з 
кремнеземом, якщо внаслідок цього утворився кальцій силікат масою 
11,6 г? 
Дано: 
m(СаSіО3) = 11,6 г  

         Розв’язання 

m(СаO) – ? 
   

 
31.  Значення експериментального методу в хімії. 

1. Згадай, що таке експеримент, чим він відрізняється від 
спостереження? ___________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
2. Наведи кілька прикладів із історії чи власного досвіду, які 
потребували хімічного експерименту. 
_________________________________________________________ 
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_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
3. Який експеримент називають кількісним? Чим він відрізняється від 
якісного експерименту? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
4. Є чотири пробірки без написів. У трьох з них містяться розчини 
натрій хлориду, натрій гідроксиду та хлоридної кислоти, у четвертій 
— вода. Треба визначити вміст кожної з пробірок. Склади план 
проведення необхідних експериментів і виконай їх. 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
5. Чому при виконанні експериментів трапляються помилки? Як 
можна зменшити їхню кількість? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
6. Перелічи основні напрямки експериментальної діяльності хіміків 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
7. «Один дослід я ставлю вище за тисячі суджень, породжених лише 
уявою». Прокоментуй цей вираз російського вченого-енциклопедиста 
М.В. Ломоносова. 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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8. У трьох пробірках містяться розчини HNO3, K2SO4 NH4OH. Як 
розрізнити їх, використовуючи лише лакмусовий індикаторний 
папір? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
32. Практична робота №1 

 

Дослідження властивостей 
основних класів неорганічних сполук 

Уважно ознайомся зі змістом завдань, які будуть запропоновані, 
та продумай план проведення досліду. Для цього з’ясуй для себе: 
• які хімічні реакції необхідно здійснити; 
• який посуд і реактиви потрібні для дослідів; 
• які умови необхідно створити для перебігу реакцій (кристалічна 

речовина чи її розчин, потреба у нагріванні, у яких кількостях 
брати реагенти, потреба в надлишку одного із реактивів тощо). 
Під час виконання завдань: 

• дотримуйся правил техніки безпеки; 
• у видані пробірки з речовинами нічого додавати не можна;  
• для розпізнавання брати частину розчину, відливаючи його в 

іншу пробірку. 
• постійно слідкуй за порядком на робочому столі. Не розпочинай 

нове дослідження, не закінчивши попереднє. 
 

План експерименту 
1. Вирази за допомогою хімічних формул схему досліджень, яка 

буде відображати генетичний зв’язок основних класів неорганічних 
сполук. 2. Кожний етап дослідження підтвердь рівнянням хімічних 
реакцій і зроби висновки, в яких зазнач умови перебігу хімічних 
реакцій.  

Хід виконання завдань, спостереження, рівняння реакцій і 
висновки записуй в таблицю: 



 50 

 
 

№ 
завд. що робили що спостерігали висновок 

    

    

 
33. Практична робота №2 

Розв’язування експериментальних задач 
 

Нижче наводиться перелік завдань з варіантами. Уважно 
ознайомся зі змістом завдань, які буде тобі запропоновано, та 
продумай план проведення досліду.  
Задача 1. У трьох пронумерованих пробірках містяться розчини: 
а) сульфатної кислоти, натрій гідроксиду, калій хлориду; 
б) натрій хлориду, нітратної кислоти, калій гідроксиду; 
в) кальцій гідроксиду, натрій сульфату, хлоридної кислоти; 
г) калій сульфату, ортофосфатної кислоти, натрій гідроксиду. 
Доведи, у якій пробірці міститься кожний із них. 
Задача 2. Як добути із відповідних оксидів основи: 
а) з ферум(ІІІ) оксиду — ферум(ІІІ) гідроксид; 
б) з алюміній оксиду — алюміній гідроксид; 
в) з цинк оксиду — цинк гідроксид; 
г) з купрум(ІІ) оксиду — купрум(ІІ) гідроксид. 
Задача 3. Здійсни практично такі перетворення: 
а) цинк → цинк хлорид → цинк гідроксид → цинк сульфат; 
б) цинк оксид → цинк сульфат → цинк гідроксид → цинк хлорид; 
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в) цинк сульфат → цинк гідроксид → цинк оксид → цинк сульфат; 
г) цинк карбонат → цинк хлорид → цинк гідроксид → цинк оксид. 
 

Хід виконання завдань, спостереження, рівняння реакцій і висновки 
запиши у таблицю: 

№ 
завд. що робили що спостерігали висновок 

    

    

    

 
34. Урок серед природи 

Дослідження речовин довкілля 
Урок розрахований на період вивчення теми «Основні класи 

неорганічних сполук» 
1. Виготовлення капустяного індикатора. 
За завданням на літо посадіть розсаду червонокачанної капусти 

та доглядайте за нею до самої осені, коли вона стане стиглою. 
Подрібніть листя  червонокачанної капусти та наповніть нею 

літрову банку. Доведіть дистильовану або кип’ячену воду до кипіння 
і залийте нею листя капусти. Охолодіть, процідіть крізь чайне 
ситечко в іншу банку і зберігайте в холодильнику доти, доки 
капустяний індикатор не змінить кольору. Це означатиме, що 
індикатор придатний для використання. Придатний капустяний 
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індикатор блакитного кольору. У кислому середовищі він змінює 
колір на червоний, у лужному на зелений, а в нейтральному 
залишається без змін. 

2. Дослідження води. 
Заготовте проби води із водойми, колодязя, водопровідного 

крана та дощової води. Для дослідження налийте в склянку по 1 
столовій ложці капустяного індикатора, додайте стільки ж різних 
проб води. Як змінився колір індикатора у різних пробах води? 
Зробіть висновок. Довідайтесь з додаткової літератури або Інтернету 
вода з яким середовищем (кислим, лужним, нейтральним) придатна 
для вживання і порівняйте з результатами дослідження. 

3. Дослідження соку фруктів. 
Для дослідження візьміть свіжий сік із зелених сортів яблук, 

винограду або лимону. Дослід проведіть згідно з попередньою 
інструкції. Що спостерігаєте? Поцікавтесь з додаткової літератури 
або Інтернету, які кислоти можуть бути у фруктах, ягодах тощо. 
Зробіть висновок. 

4. Дія розчину оцтової кислоти, питної соди, нашатирного 
спирту на капустяний індикатор (домашній експеримент). 

Виконайте необхідні експерименти, опишіть та поясніть їхні 
результати__________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Домашня контрольна з теми: «Основні класи неорганічних сполук» 
I. Задачі і вправи 

1. Вкажіть серед наведених речовин : 1) оксиди: 2) основи; 3) кислоти; 4) солі  
 а) Н2S ; б) СаСl2 ; в) К2О ; г) Fе(ОН)3 ; д)Sr(ОН)2; і) Н3РО4 ; ж)Аl2О3 ; з) СuSО4 ;  

 к) Са(NО3)2 ;  л) N2О5 ; м) НВr; н) LіОН .  
 Назвіть усі перелічені речовини. 

2. Вкажіть, до якого типу належать реакції, подані схемами: 1) сполучення; 2) 
розкладу; 3) заміщення ; 4) обміну: 
а) КМnО4  → К2МnО4  +  МnО2 + О2; б) Fe2О3 + Н2SО4→ Fe2(SО4)3 + Н2О;  
в) Аl + Н2SО4 → Аl2(SО4)3 + Н2; г) СаСО3 + Н2О + СО2 → Са (НСО3)2 

 Розставте коефіцієнти у схемах рівнянь реакцій. 
3. Встановіть закономірність заповнення перших двох рядів і на цій основі 

заповніть два інших: 
а)  S; SО2; Н2SО3;  К2SО3;  б)Lі; Lі2О; LіОН; LіСl;   
  в)  …;    …; Н2SО4   … ;    г)  …. ;     СаО    …;  …;        

 Напишіть відповідні рівняння реакцій. 
4. З якими речовинами реагує розчин сульфатної кислоти: 

а) НСl ; б) Са(ОН)2; в) Аg; г)  К2СО3; д) Аl; е) SіО2;  є) Nа2О ; ж) Сu(ОН)2; з)FeСl3.   
 Запишіть рівняння відповідних реакцій 

5. З якими речовинами реагує розчин калій гідроксиду:  
а) СuО; б) SО3; в) Nа; г)  Н3РО4; д)  АlСl3; і) О2 ? 

 Напишіть рівняння відповідних реакцій 
6. У схемах перетворень : а) S → Х → Н2SО3; б) Аl → Х → АlСl3;  

 в)  Х → Р2О5→ Nа3РО4;  г) N2О5 → Х → Са(NО3)2 під знаком Х – речовина, 
формула якої: 1) SО3; 2).Аl(ОН)3; 3) Аl2О3; 4) Р; 5) SО2; 6)НNО3 

  Складіть рівняння відповідних реакцій 
7. Встановіть відповідність між генетичними схемами , де одна із речовин 

невідома, і класом неорганічних сполук, до яких ця речовина належить: 
 1.  Ва → Х→ Ва(ОН)2 → Ва Сl2 а) Кислота 
 2.  Р → Р2О5 → Х→ К3РО4 б) Кислотний оксид 
 3.  Nа → Nа2О → NаОН → Х в) Основний оксид 
 4.  С → Х → Н2СО3 → К2СО3 г) Сіль 
 Назвіть формули та складіть рівняння реакцій за поданими генетичними 

схемами. 
8. У яких пробірках після доливання води лакмус забарвлюється у : 1) червоний;  

2) синій колір: а)  Fe2О3;б) СаО; в) Н3РО4 ; г) Р2О5;  д) Nа; е) Ва(ОН)2; є) Аl2О3   
 Де можливо, складіть рівняння реакцій. 

9. Масова частка Нітрогену найбільша у речовині, формула якої : а) N2О; б)  NО; в)  
N2О3; г)  NО2; і)  N2О5 . 

10. Яка маса солі утвориться в результаті реакції нейтралізації ортофосфатної 
кислоти калій гідроксидом кількістю речовини 1,5 моль? 

 а) 212 г б) 53 г в) 106 г г) 424 г 
11. Щоб отримати найбільшу кількість речовини водню під час взаємодії сульфатної 

кислоти з металом кількістю речовини 1 моль, необхідно взяти метал:  
а)  натрій; б)  магній; в) алюміній.  

12. Хлоридною кислотою обробили сплав масою 260 г, що містить мідь і цинк. У 
результаті реакції виділяється водень об’ємом 8, 96 л (н.у.).  Обчислити масові 
частки металів у сплаві: а)90% Zn і 10% Сu;б)10% Zn і 90% Сu; в)20% Zn і 80% 
Сu; г) 80% Zn і 20% Сu 
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Узагальнення з теми «Основні класи неорганічних сполук» 
Тренувальна вправа.    Дано формули або назва речовин: 
І.     Н2О, фосфор, Са, Са(ОН)2, Н2S, цинк гидроксид, N2О,  

ортофосфатна кислота, СаSО4 , 
кальцій оксид, калій ортофосфат, SО3, ферум(ІІ) оксид. 

II. Zn(ОН)2, С, хлоридна кислота, Nа2СО3, ферум(П) сульфат,  СО, 
сарбон(ІV) оксид, 
ZnО, вода, Н2СО3, калій гідроксид, цинк.  

III. АlСl3, сульфур(ІV) оксид, НВr, вода, Аl(ОН)3, ферум(ІІ) сульфат, 
NО,  сульфатна кислота, Аl, сірка, Аl2О3, натрій гідроксид. 

IV. Барій гідроксид, НJ, ВаSО4, вода, барій оксид, СО, алюміній 
хлорид, SО2,Nа2SО3, Ва, цинк оксид. 
V. Вг2, натрій оксид, НСl, Nа, сульфатна кислота, NаОН, вода, СО2, 

натрій хлорид, 
карбонатна кислота, СаСО3, , N2О, алюміній оксид.    

VІ. Вода, NО2, нітроген (ІІ) оксид, Сr2О3, К, калій гідроксид, 
Са(NО3)2, калій ортофосфат, ZnСl2,  нітратна кислота, ферум(ІІІ) 
гідроксид, N2. 

 
1. Складіть формули речовин за їх назвою. 
2. Назвіть речовини за їх формулами. 
3. Що вам відомо про практичне застосування деяких перелічених 
речовин ? 
4. Класифікуйте речовини на: а) прості і складні; б) прості - на метали 
і неметали; в) складні - на оксиди,  кислоти, основи, солі;   
г) оксиди - на основні  і кислотні, амфотерні і несолетворні;    
д)   кислоти - на   оксигеновмісні   і   безоксигенові,   одноосновні, 
двохосновні,  триосновні;   е)  основи - на  розчинні   і   нерозчинні  у  
воді, амфотерні. 
5. Із  переліку речовин  складіть  генетичний  ланцюг  та  запишіть  
рівняння реакцій, вказавши їх тип, ознаки та умови перебігу. 
6. Яку речовину необхідно додати до переліку речовин, щоб 
утворити ще один генетичний ряд? Запишіть генетичний ряд та 
рівняння  реакцій. 
7. З якими речовинами взаємодіє метал ? Складіть рівняння реакцій. 
8. З якими речовинами буде взаємодіяти кислотний оксид ? 
Складіть рівняння реакцій. 
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9.  З якими речовинами буде взаємодіяти основний оксид? Складіть 
рівняння реакцій. 
10. З якими речовинами буде взаємодіяти оксигеновмісна кислота? 
Складіть рівняння реакцій. 
11. 3 якими речовинами буде взаємодіяти безоксигенова кислота? 
Складіть рівняння реакцій. 
12. З якими речовинами буде взаємодіяти луг (основа) ? Складіть 
рівняння реакцій. 
13.  Складіть рівняння реакції окиснення металу та обчисліть, який 
об'єм кисню (н.у.) необхідно щоб метал,  кількістю речовини 5 моль, 
перетворився в оксид. Яка маса цього кисню та скільки молекул 
кисню у ній міститься? 
14. Які фундаментальні закони природи виконуються у ході хімічних 
реакцій ? Відповідь обґрунтуйте. 
15. Перебіг реакцій відбувається згідно із загальним законом 
спрямованості процесів до найстійкішого стану системи 
взаємодіючих речовин. Поясніть це явище на прикладах. 
16. Один із підручників хімії автори назвали так: «Хімія - в центрі 
наук». Чи мали вони, на твою думку, на це підстави? Які? 
17. У російського поета С. Щипачова є такі рядки: «Все - від малих 
піщинок до планет - із елементів складене єдиних». Підтвердь 
основну думку поета конкретними прикладами. 

 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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ТЕМА 3. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА 
ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д.І. МЕНДЕЛЕЄВА. БУДОВА АТОМА 

35. Спроби класифікації хімічних елементів. 

1. Чому з розвитком хімічних знань виникла необхідність 
систематизації хімічних елементів? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
2. Чому вчених не задовольняв поділ елементів на металічні і 
неметалічні? ______________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
3. Наведи докази, які свідчать про відсутність різкої межі між 
металічними та неметалічними елементами. 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
4. За якими ознаками окремі елементи об’єднують в природні групи? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
5. Які природні групи елементів ти знаєш? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
6. Назви відомих тобі вчених, які робили спроби класифікації 
хімічних елементів. Чому їхні спроби класифікації виявились 
невдалими? ______________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
7. У чому сутність прийому класифікації? Яка її роль в науці? 
_________________________________________________________ 
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_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
36. Природні групи елементів. 

1. У яких групах періодичної системи розміщені лужні, інертні 
елементи, галогени?  
_________________________________________________________ 
Назви хімічні елементи кожної із цих природних 
груп._______________________________________________________
____________________________________________________________ 
2. Які спільні властивості мають лужні елементи, їхні сполуки? Чим 
вони відрізняються? _______________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
3. Які властивості характерні для елементів-галогенів та простих 
речовин, утворених ними?  _________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
4. Чому гелій, неон, аргон називають благородними газами? _____ 
_________________________________________________________ 
5. Чим відрізняються прості речовини, утворені галогенами, лужними 
та інертними елементами?  
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
6. Склади рівняння хімічних реакцій, які пояснюють, чому галогени 
інакше називаються «солеродами», а металічні елементи I групи 
(головної підгрупи) періодичної системи — лужними елементами.  
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
7. Одну з природних груп елементів складають Кальцій, Стронцій і 
Барій, які одержали назву лужноземельних елементів. Напиши 
формули їх оксидів та гідроксидів ___________________________ 
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_________________________________________________________ 
 
До якого класу сполук – основ чи кислот належать ці гідроксиди? 
__________________________________________________________ 
8.  Згадай із курсів природознавства та біології які хімічні елементи 
входять до складу живих організмів 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
37. Періодичний закон хімічних елементів. 

1. Ким і коли було встановлено періодичний закон? ____________ 
_________________________________________________________ 
Як цей закон сформулював Д.І. Менделєєв? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
2. Які  характеристики та властивості атомів Д.І. Менделєєв поклав в 
основу класифікації хімічних елементів?  
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
3. У чому полягає зміст періодичного закону? _________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
4. Як змінюються металічні і неметалічні  властивості елементів при 
зростанні їх атомної маси? Наведи приклади повторюваності 
властивостей елементів. 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
5. Проявом якої загальної закономірності природи є періодичний 
закон хімічних елементів? Наведи приклади прояву цієї 
закономірності в фізиці, біології, фізичній географії.  
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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38. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва 
1. Що таке період? Які бувають періоди? Покажи у таблиці  
Д.І. Менделєєва малі і великі періоди. 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
2. Що таке група? Як поділяються групи? За якою ознакою хімічні 
елементи об‘єднують в групи?  
3. Посилюються чи послаблюються неметалічні властивості 
елементів у наведеному ряду? 

N — P — As — Sb — Bi 
_________________________________________________________ 
 
4. У якого з елементів металічні властивості виявлені найсильніше? 
Підкресли його. 

а) Магній; б) Рубідій; в) Хром; г) Ферум? 
5. Лабораторний дослід № 11 

Дослідження характеру гідратів оксидів Натрію,  
Алюмінію і Сульфуру(VІ) 

1. У пробірки налий розчини натрій гідроксиду та сульфатної 
кислоти.  
2. Алюміній гідроксид добудь реакцією обміну, використовуючи 
необхідні реактиви. Для цього розчин лугу додавай по краплях до 
солі алюмінію до утворення осаду. Зверни увагу на його зовнішній 
вигляд.  
3. Розділи одержаний нерозчинний алюміній гідроксид на три 
частини та помісти їх у пробірки. 
4. Досліди вміст пробірок з NaОН, Н2SО4 і Al(ОН)3 кислотно-
основним індикатором лакмусом. Що спостерігається?  
5. Поясни результат досліду, враховуючи розміщення елементів, що 
утворюють досліджувані оксиди, у періоді?  
6. До двох інших пробірок з осадом додай хлоридну кислоту та 
розчин лугу. Що спостерігається? Дай пояснення.  
7. Як відноситься алюміній гідроксид до лугу? Чому при добуванні 
алюміній гідроксиду реакцією обміну розчин лугу необхідно 
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додавати по краплях, запобігаючи його надлишку? Склади відповідні 
рівняння реакцій. 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
6. Як змінюються неметалічні властивості елементів у ряду:  
  N – P – As – Sb – Bi – посилюються чи послаблюються? _________ 
_________________________________________________________ 
 

39. Будова атома 
1. Які відкриття, зроблені вченими-фізиками наприкінці ХІХ 
століття, дали підстави вважати, що атоми – складні утворення?  
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
2. Згадай з курсу фізики, яка внутрішня будова атома? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
3. Які елементарні частинки входять до складу атома? Які з них є 
носіями позитивного, а які — негативного заряду? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
4. Де сконцентрована основна частина загальної маси атома? Чому? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
5. На початку ХХ ст. було запропоновано кілька моделей атома, але 
правильною виявилась лише ядерна модель Е. Резерфорда. Як ти 
гадаєш, чому? ____________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
6. Покажи, як можна пояснити стійкість атома дією законів 
збереження енергії, маси, електричного 
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заряду.______________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

40. Склад атомних ядер. 
1. Які елементарні частинки, відомі тобі з фізики, входять до складу 
ядра атома? ________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
2. Що називають протонним числом? ________________________ 
_________________________________________________________ 
3. Що таке нуклонне число, як його розрахувати? _____________ 
_________________________________________________________ 
4. Наведи сучасне визначення хімічного елемента ______________ 
_________________________________________________________ 
5. Який фізичний зміст порядкового номера  елемента? Як можна 
сформулювати періодичний закон, враховуючи знання про будову 
атома? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
6. Порядковий номер хімічного елемента 28. Який це елемент? Чому 
дорівнює заряд його атома? Яка кількість електронів у його 
електронній оболонці?  
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
7.Хімічні властивості елементів залежать від числа електронів у 
атомах. Чому ж порядковий номер елемента в періодичній таблиці 
визначається числом протонів у ядрі його атома, а не числом 
електронів?        
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
8. Подискутуйте. У деяких хімічних трактатах стверджується про 
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штучне одержання золота. Чи могли алхіміки насправді його 
одержати? Чому, на вашу думку, настирні спроби алхіміків щодо 
перетворення елементів виявились нездійсненними? Відповідаючи на 
запитання, використайте знання, відомі вам з фізики. 
  

41. Ізотопи 
1. Що таке ізотопи? Які існують ізотопи? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
2. Чому відносна атомна маса більшості елементів — дробове число? 
_________________________________________________________ 
3. Наведи приклади відомих тобі ізотопів _____________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
4. Розрахуй число протонів і нейтронів в ядрах атомів: 
а)  Гідрогену-2 (Дейтерію) __________________________________ 
б)  Оксигену-16 ___________________________________________ 
в)  Оксигену-18 ___________________________________________ 
г)  Хлору-35______________________________________________ 
д)  Хлору-37______________________________________________ 
 
5. Чим шкідливе радіоактивне випромінювання? Як воно впливає на 
живі організми?_____________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
6. Подискутуйте. Чому, на ваш погляд, атомна маса Аргону близька 
до 40, а  атома Калію, який в періодичній системі розміщений після 
Аргону, вона менша – близька до 39? ________________________  
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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42. Електронні оболонки атомів. 
1. Які особливості руху електронів в атомі? ____________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
2. Продовж речення: Електрони розміщуються на різних відстанях від 
ядра, утворюючи електронні шари. Саме тут ймовірність 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
3. Яке максимальне число електронів може розміститись на кожному 
із перших чотирьох шарів? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
4. За рахунок яких сил електрони притягуються до ядра і 
відштовхуються один від одного?  
_________________________________________________________ 
5. В ряду елементів Nа, Мg, S, Сl радіуси їх атомів 
зменшуються/збільшуються (підкресли правильну відповідь). 
6. Серед наведених елементів: Калій, Кальцій, Сульфур, Бром 
найбільший радіус атома має ________________________________ . 

 
43. Стан електронів у атомі. 

1. Як ти розумієш поняття «енергетичний рівень»?  
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
2. Як визначити число підрівнів на кожному з енергетичних рівні?  
_________________________________________________________ 
3. Максимально можливе число електронів на третьому 
енергетичному рівні: 2; 8; 18; 32 (підкресли правильну відповідь). 
4. Перебуваючи на якому рівні – другому чи третьому – електрон 
сильніше притягується до ядра? ____________________________ 
5. Із скількох підрівнів складається третій енергетичний рівень? Як їх 
називають ________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
6. Енергія електронів якого з трьох підрівнів одного й того ж рівня 
найвища: а) s;    б) p;     в) d? 
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7. На скількох рівнях і підрівнях розміщуються електрони в атомах 
елементів з порядковими номерами: 
     а) 10 __________________________________________________ 
     б) 15 __________________________________________________ 
8.* Що таке електронна орбіталь? Які форми мають електронні 
орбіталі? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
9. Чому «заселення» енергетичних рівнів електронами 
розпочинається з першого, найближчого до ядра? Дія якого 
загального закону природи при цьому 
виявляється?_________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 

44. Будова електронних оболонок  атомів елементів малих 
періодів. 

1. Як змінюються властивості елементів у періодах і групах? Чому? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
2. Що спільного у будові атомів елементів з порядковим номером 15 і 
16: а) заряд ядра;  б) кількість електронів;  в) число електронів на 
зовнішньому рівні;  г) число електронних шарів. 
_________________________________________________________ 
3. Що показує електронна формула?  
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
4. Склади електронну та графічну електронну формули атомів 
Флуору, Магнію, Сульфуру. 
5. У якій черговості відбувається заповнення p – та d – орбіталей 
одного підрівня? __________________________________________ 
_________________________________________________________ 
6. Чому в першому періоді періодичної системи міститься лише два 
електрони, а в другому вісім? _______________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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7. Атому якого елемента відповідає електронна формула 
1s22s22p63s23p64s2: а) Магнію; б) Калію; в) Кальцію; в) Хрому? 
_________________________________________________________ 
8. Запиши електронні формули (у звичайному і графічному 
варіантах): 
а)  Нітрогену ____________________________________________ 
б)  Алюмінію____________________________________________ 
в)  Хлору _______________________________________________ 
 

 
45. Залежність властивостей елементів від будови електронних 

оболонок   
1. Який фізичний зміст порядкового номера елемента? _________ 
_________________________________________________________ 
2. На що вказує номер групи для елементів головних підгруп? ___ 
_________________________________________________________ 
3. На яку характеристику будови атома вказує номер періода? ___ 
_________________________________________________________ 
4. Чим можна пояснити зменшення розмірів атома в елементів одного 
періоду при зростанні їх порядкового номера? _________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
5. Вкажи причину періодичної зміни властивостей елементів при 
зростанні їх порядкового номера з точки зору будови атома _____ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
6. Назви найактивніший металічний і неметалічний елемент. 
Обґрунтуй відповідь.  
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
7. Розмісти хімічні елементи за зростанням їх неметалічних 
властивостей: S, Р, Аl, F, Сl. ________________________________ 
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_________________________________________________________ 
8. Розмісти хімічні елементи за зростанням їх металічних 
властивостей: Аs, Р, Сs, Sb, Ва.______________________________ 
_________________________________________________________ 
9. Використовуючи знання з фізики, поясни чому зменшуються 
розміри атомів елементів одного періоду при зростанні їхнього 
порядкового номера 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
46. Характеристика елемента за його місцем у періодичній 

системі та будовою атома 
1. Охарактеризуй за місцем у періодичній системі та будовою атома 
хімічний елемент № 16. 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
2. Охарактеризуй за місцем у періодичній системі та будовою атома 
хімічні елементи: 
а)  Кальцій _______________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
б)  Хлор  _________________________________________________ 
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_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
3. Внаслідок згорання металу масою 9,0 г утворився оксид масою 
12,6 г, в якому металічний елемент є двовалентним. Визнач елемент.  
Дано: 
m(Me) = 9,0 г 
m(MeО) = 12,6 г 

             Розв’язання 

 
 
4. Назви елемент, що належить до головної підгрупи V групи 
періодичної системи, якщо молярна маса вищого оксиду елемента 
дорівнює 230 г/моль. _______________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
5. Визнач елемент за такими даними:  належить до VІ групи 
 періодичної системи, утворює летку сполуку з Гідрогеном, відносна 
густина якої за повітрям дорівнює 2,79.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

47. Значення періодичного закону 
1.  У чому полягає наукове значення періодичного закону? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
2. Існування та властивості яких хімічних елементів передбачив 
Д.І.Менделєєв? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
3. На яких підставах автор періодичного закону виправляв атомні 
маси елементів? ___________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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4. Яке наукове досягнення дозволило дати теоретичне обґрунтування 
періодичному закону? ______________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
5. Запиши пропущені слова у виразі: «Періодичний  _____________ 
став важливим чинником перетворення хімії із __________________ 
науки у науку, здатну здійснювати _______________». 
6. Періодичний закон хімічних елементів є одним із виявів загальної 
закономірності періодичності. Наведи інші приклади вияву у природі 
цієї загальної закономірності. _______________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
7. Які прогалини у твоєму образі природи заповнились після 
вивчення періодичного закону та періодичної системи елементів? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
48. Життя і наукова діяльність Д.І. Менделєєва 

1. Наведи приклади, які б підтверджували, що Д.І.Менделєєв не лише 
створив періодичну систему елементів, але і багато зробив для її 
розвитку, уточненню відомостей про елементи. ________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
2. Наведи приклади  різнобічних інтересів Д.І. Менделєєва в науці. 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
3. Які «три служби Батьківщині» виділяв учений у своїй діяльності? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
4. «У наукового пізнання природи… дві основні мети – передбачення 
і користь». Прокоментуй ці слова Д.І.Менделєєва. Як ти їх розумієш? 
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_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
5. Наведи приклади  зв’язків Д.І.Менделєєва з Україною. 
___________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
6. Д.І. Менделєєв багато уваги приділяв розвитку продуктивних сил 
країни, всебічному використанню її природних багатств. Особливого 
значення, зокрема, він надавав використанню нафти як сировини для 
одержання різноманітних хімічних продуктів, нерідко він говорив: 
«Спалювати її – це все одно, що топити піч асигнаціями». Чи 
актуальна думка ученого сьогодні? Чому?________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
49. Узагальнення знань із розділу 3. 

Хімічний елемент — вид атомів з однаковим зарядом ядра. 
Кожний атом складається із позитивно зарядженого ядра та 
електронної оболонки. Заряд ядра визначає порядковий (атомний) 
номер елемента в періодичній системі, а будова електронної 
оболонки — хімічні властивості елементів.  

Будова електронної оболонки атомів закономірно змінюється: із 
зростанням атомного номера будова зовнішнього електронного шару 
періодично повторюється. Тому і властивості елементів періодично 
повторюються. Періодичний закон, відкритий  
Д.І. Менделєєвим, відображає ці закономірності. Періодична таблиця 
хімічних елементів об’єднує всі хімічні елементи в певну цілісність 
— систему. 

Завдання для систематизації знань 
1. Дай сучасні визначення хімічного елемента та формулювання 
періодичного закону з урахуванням знань про будову атома. 
_________________________________________________________ 



 70 

_________________________________________________________ 
____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
2. Що таке періоди в періодичній таблиці елементів? Які зміни у 
властивостях елементів спостерігаються у періодах із зростанням 
зарядів ядер їх атомів? Як пояснюються ці зміни уявленнями про 
будову атома? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
3. Що таке групи хімічних елементів? Які зміни у властивостях 
металічних і неметалічних елементів спостерігаються в головних 
підгрупах? Чим зумовлюються такі зміни? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
4. Чим обумовлюються металічні і неметалічні властивості елементів 
з точки зору будови атомів? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
5. Чим зумовлена періодична повторюваність хімічних властивостей 
елементів при зростанні їх атомних номерів? 
_________________________________________________________ 
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_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
6. Розкрий значення періодичного закону хімічних елементів для 
розвитку природничих наук. Виявом якої загальної закономірності 
природи є періодичний закон? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
6. Доповни структурно-логічну схему, подану на рисунку. 
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Перевір свої знання з теми: «Періодичний закон та періодична 
система хімічних елементів Д.І. Менделєєва.  

Будова атома і види хімічного зв'язку» 
1. Керуючись загальними закономірностями природи: збереження, 
спрямованості та періодичності, вкажіть правильні вирази, які 
характеризують зміну властивостей хімічних елементів у напрямах: 
 
І.   Lі →Nа →Rb→Cs→Fr; II.   At→J→Br→ Cl→F ; 
III.  Nа → Мg→ Аl →Sі →Р; IV.   Lі ← Nа ← Rb ← Cs← Fr; 
V.   N →Р →Аs →Sb →Ві; VI.   Lі ← Ве ← В ← C← N; 
VII. Zn →Gа →Gе → Br → Кr; VIII.  Р → Si → Аl →Мg→ Nа; 
 
1) радіус атома зростає; 2) радіус атома зменшується;  
3) електронегативність зростає; 4) електронегативність зменшується; 
5) металічні властивості посилюються; 6) металічні властивості 
послаблюються; 7) неметалічні властивості посилюються;  
8) неметалічні властивості послаблюються; 9) число електронів у 
атомі на останньому енергетичному рівні зростає; 10) число 
електронів на останньому енергетичному рівні зменшується;  
11) число електронів на останньому енергетичному рівні не 
змінюється; 12) число енергетичних рівнів збільшується; 13) число 
енергетичних рівнів зменшується; 14) число енергетичних рівнів не 
змінюється; 15) здатність атома приєднувати електрони зростає;  
16) здатність атома віддавати електрони зменшується; 17) ступінь 
окиснення атома зростає; 18) ступінь окиснення атома не змінюєтеся; 
19) ступінь окиснення атома зменшується; 20) відносна атомна маса 
зменшується; 21) відносна атомна маса збільшується;  
22) посилюються кислотні властивості оксидів цих елементів;  
23) послаблюються основні властивості оксидів цих елементів;  
24) заряд ядра атома збільшується; 25) заряд ядра атома зменшується; 
26) кількість протонів у ядрі збільшується; 27) кількість протонів у 
ядрі зменшується; 28) кількість нейтронів у ядрі збільшується;  
29) кількість нейтронів у ядрі не змінюється; 30) прості речовини, 
утворені цими елементами, мають металічний зв'язок; 31) прості 
речовини, утворені цими елементами, мають ковалентний 
неполярний зв'язок; 32) оксиди, утворені цими елементами, мають 
йонний зв'язок; 33) оксиди, утворені цими елементами, мають 
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ковалентний полярний зв'язок; 34) скласти електронну формулу 
атома хімічного елемента на ваш вибір і сполуку з Оксигеном та 
пояснити, користуючись загальними закономірностями, здатність 
віддавати чи приєднувати електрони у періодах та головних групах 
атомами даної сполуки. 

2.  Дано хімічні елементи: Сl, Н, Zn, N, О, F, К, Аl. Скласти із них 
формули речовин з ковалентним неполярним, полярним та йонним 
зв'язками. На одному із прикладів показати механізм утворення 
йонного зв'язку. 

3. Камфора і нафталін мають різкий запах, а йод при зберіганні в 
склянці без пробки сублімується. Який вид хімічного зв'язку і будова 
кристалічної ґратки цих речовин? 

4. Який інертний газ та йони яких елементів мають однакову 
електронну конфігурацію з частинкою, яка виникає внаслідок 
видалення з атома Кальцію всіх валентних електронів? 

5. Д.І.Менделєєв  припускав,   що  Гідрогену  в  періодичній  
системі  передує  «нульовий» елемент з дуже малою атомною масою. 
Виходячи з сучасних уявлень про будову атома, висловити свою 
думку щодо обґрунтованості гіпотези Д.І. Менделєєва. 

6. Порівняти будову йонів Хлору та Калію з будовою атома Аргону. 
Знайти подібні і відмінні ознаки. Чому хлор і калій - активні 
речовини, а аргон - інертна? 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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Домашня контрольна робота з теми:«Періодичний закон і періодична система 
хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома». 

1. Порядковий номер хімічного елемента означає:  
 а) нуклонне число ; в) заряд ядра ; г) протонне число ; д) кількість електронів у атомі ;  

ж) вищу валентність.  
2. Які з наведених властивостей характеризують хімічний елемент (1), а які просту речовину (2): 

а) заряд ядра; б) число енергетичних рівнів; в) число протонів у ядрі; г) число електронів на 
останньому енергетичному рівні; д) тип кристалічної гратки; і) температура плавлення;  
ж)  густина.   

3. Вкажи, які з наведених властивостей атомів змінюються періодично: а) відносна атомна маса; 
б) атомний радіус; в)  заряд ядра; г)  металічні властивості; д) електронегативність;  
і) ступінь окиснення.  

4. Ізотопи (нукліди) хімічного елемента подібні (1) та відрізняються (2) за: 
а) атомною масою; б) порядковим номером; в) числом електронів; г)  числом протонів; 
д) числом нейтронів.  

5. Гідрогеновмісна сполука ЕН 3 – газ, легший за повітря, вищий оксид має Мr = 108 а.о.м., 
цьому оксиду відповідає кислота – безбарвна рідина, розчинна у воді. Якому елементу у 
періодичній системі відповідає така характеристика :   а) Р;   б) N;   в) Аl;   г) В? 

6. Вибери як змінюються властивості хімічних елементів у таких напрямках : 
 1)  Мg → Са → Sr → Ва → Rа;                     2)  Аl → Sі → Р → S → Сl;  
 3)  СS→ Rв→ К → Nа → Lі;                          4)  О  → N → С → В → Ве 

 а)  радіус атома зростає;  
б) радіус атома зменшується ;  
в) електронегативність зростає; ;  
г)  електронегативність зменшується;  
д)  металічні властивості посилюються; 

ж) металічні властивості послабляються;  
з) неметалічні властивості посилюються;  
к) неметалічні властивості послабляються;  
л) кислотний характер оксидів зростає;  
м) основний характер оксидів зростає 

  Склади рівняння відповідних реакцій 
7. Встанови відповідність між формулами атомів, йонів та їх електронними формулами: 

 1. Nа ; F-1; Аl+3  а) 1S22S22Р63S1 
 2.  О-2; Аl; Мg+2; б) 1S22S22Р63S23Р1 
 3.  S+6; Si-4; Ne; в) 1S22S22Р6 
 4. Nа+; S; С-4; г) 1S22S22Р63S23Р4 

8. Запиши рівняння реакцій, про які йдеться у таких виразах :  
 а)  вищий оксид елемента, що містить 14 протонів у ядрі, сплавили з оксидом елемента, який 
містить20 електронів у атомі; б) до гідрату вищого оксиду елемента з протонним числом 16 
додали розчин сполуки елемента з нуклонним числом 40, яка забарвлює розчин 
фенолфталеїну в малиновий колір; в) до сполуки Гідрогену з елементом, у якого електронна 
будова зовнішнього енергетичного рівня його атома виражається формулою … 4S1 додали 
речовину, яка є середовищем життя для живих організмів.  

9. Відносна молекулярна маса гідрату вищого оксиду елемента – 98. Який це елемент,  
якщо електронну будову його атома можна виразити в такий спосіб: … : 
3S23 Р3 а) S; б)  АS; в) Р; г)  Sb. 

10  Із сульфатною кислотою прореагувало 4,8 г металу ІІ групи періодичної системи. На 
утворення водню, об’ємом 4,48 л (н.у.) Цей метал: 

 а) Ва; б) Мg; в) Zn; 
11  Невідомий оксид Е2О масою 31г реагує з хлоридною кислотою, кількістю речовини 1 моль. 

Визначити, який хімічний елемент входить до складу оксиду:  
а) Li; б)  Nа; в) К; г) Rв; д) СS  

12  Невідомий оксид ЕО реагує з водою та нітратною кислотою. З якими із зазначених рядів 
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речовин буде реагувати цей оксид: а) СаО; NаСl; СО2 б) SО2; Н2SО4; SіО2; в) Р2О5; НСl; Аl2О3? 
РОЗДІЛ 3. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ 

50. Елетронна природа хімічного зв’язку 
1. Що назвають хімічним зв’язком? __________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
2. Як можна пояснити, що атоми, які не мають протилежних зарядів, 
можуть міцно з’єднуватись? _________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
3. Допиши пропущені слова: хімічний зв’язок між ______________ 
в молекулі утворюється за рахунок ________________, які 
перебувають у просторі між двома ________________ і електрично їх 
стягують. 
4. Якими силами забезпечується цілісність атома, а якими – молекул? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
5. Що зумовлює у творення хімічного зв’язку між атомами? 
а) зменшення енергії системи із даних атомів; 
б) виникнення області підвищеної електронної густини; 
в) відштовхування між позитивно зарядженими ядрами; 
г) взаємодія між електронами і ядрами атомів. 
6. Як характеризує молекулу енергія зв’язку?__________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Яка з наведених молекул є найміцнішою: 
а) Н2 (Е зв. = 435 кДж/моль); б) F2  (Е зв. = 155 кДж/моль); 
в) О2 (Е зв. = 495 кДж/моль)? ________________________________ 
7. Вкажи, чому утворення хімічного зв’язку, як правило, - 
самочинний процес? Дією якого загального закону можна пояснити 
його утворення?____________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
8. Якщо стикаються атоми -  з’являється можливість утворення 
молекули, а що, на вашу думку, відбувається при зіткненні молекул? 
____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 
51. Ковалентний зв’язок 

1. Який хімічний зв’язок називають ковалентним? Що є його 
визначальною рисою? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
2. Допиши слова, пропущені в реченні: «В місці утворення 
ковалентного зв’язку ______________ оболонки атомів частково 
__________________ і відстань між ними __________________». 
3. Чому утворюються кратні зв’язки? Який зв’язок – одинарний, 
подвійний чи потрійний – найміцніший? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
4. Зобрази електронну формулу молекули Сl2. Який зв’язок – 
одинарний чи кратний – утворюється між атомами Хлору? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
5. Який тип хімічного зв’язку існує в молекулах, що утворилися при 
розкладі води електричним струмом? ________________________ 
_________________________________________________________ 
6. Укажи, як впливають на міцність молекул: 
а) енергія хімічного зв’язку _________________________________ 
_________________________________________________________; 
б) довжина _______________________________________________ 
_________________________________________________________. 
7. Чому при утворенні хімічного зв’язку кожен із атомів прагне 
досягти завершеного електронного шару? Дія якого загального 
закону природи виявляється при цьому? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________ 

52. Електронегативність. Ковалентний полярний зв’язок 
1. Що таке електронегативність елементів? Як вона змінюється у 
періодах і групах періодичної системи? 
_________________________________________________________ 
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_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
2. Які елементи мають найвищу електронегативність, а які – 
найнижчу? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
3. Що спільного між ковалентним зв’язком… і ведмедями? Це, 
звичайно, жарт, та все ж таки спробуй відповісти ______________ 
_________________________________________________________ 
Якщо відповідь не знайдеш, перейди до наступного запитання – там є 
підказка. 
4. Які види ковалентного зв’язку ти знаєш? 
_________________________________. Чим відрізняються полярні і 
неполярні ковалентні зв’язки, що в них спільного? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
В яких речовинах і як виникає ковалентний неполярний зв’язок?  
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
5. Визнач елемент, що має більшу електронегативність, у формулах 
речовин: Аl2О3 - _______, NН3 - _______, МgСl2 - _______, СО - 
_______, РСl3 - _______. 
6. В якій із сполук полярність хімічного зв’язку найбільша:  
а) НF; б) НСl; в) СН4; г) NН3? 
7. Чому електронегативність елементів у групах при зростанні 
атомного номера зменшується?  
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
8. Зобрази електронні формули сполук: N2S, NН3, Вґ2. Покажи 
положення спільних електронних пар, назви тип хімічного зв’язку. 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
9. Подискутуйте. Чому людина в жару потіє? Зазвичай, дають таку 
відповідь: щоб охолоджуватись. Як ви гадаєте, чому потовиділення 
сприяє охолодженню поверхні шкіри? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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53. Валентність елементів з погляду вчення про хімічний зв’язок 

та будову атома 
1. Згадай визначення валентності, наведи його ________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
2. Назви елементи, що виявляють валентність:  
а) 1 - ____________________________________________________ 
б) 2 - ____________________________________________________ 
в) 3 -  ___________________________________________________ 
3. Що таке валентність з погляду вчення про хімічний зв’язок? Чим 
вона визначається? 
4. Допиши слова, пропущені в реченні: «Валентність атома елемента 
визначається числом _____________________ електронів на 
________________ енергетичному рівні атома, що перебуває в 
нормальному чи ________________ стані». 
5. Який стан атома називають збудженим? Як впливає перехід атома 
до збудженого стану на його валентність? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
6. Як визначити найвищу валентність елемента за його місцем у 
періодичній системі елементів?______________________________ 
_________________________________________________________ 
7. Чи можуть існувати такі сполуки: PH3, CH5, SiH4, NO3, AlO2? 
Аргументуй свою відповідь. 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
     

54. Йонний зв’язок 
1. Який зв’язок називають йонним? Яка природа йонного зв’язку?  
Між атомами яких елементів він виникає? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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2. Чим відрізняються ковалентний та йонний зв’язки? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
3. Вкажи, коли утворюються речовини зі зв’язками:  
а) йонними _______________________________________________ 
________________________________________________________; 
б) ковалентними неполярними _______________________________ 
________________________________________________________; 
в) ковалентними полярними _________________________________ 
________________________________________________________. 
4. Як значення електронегативності елементів впливає на тип 
хімічного зв’язку? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
5. Вкажи, в якій із наведених сполук ковалентний зв’язок є найбільш, 
а в якій – найменш полярним: HF, HBr, CH4, NH3. ________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
6. З наведених молекул: N2, CO, KCl, BeO, CrCl3, SO3, NaF, HBr, ZnS, 
Na2O, Cl2, вибери ті, що мають такі типи зв’язку: 
а) йонний; 
б) ковалентний полярний; 
в) ковалентний неполярний. 

 
55. Кристалічні  ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали 

1. Які види частинок можуть знаходитись у вузлах кристалічних 
ґраток? __________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
2. Знайди серед тих тіл, які ти зустрічаєш у повсякденному житті, 
кристалічні і аморфні. Які кристалічні речовини люди вживають у 
їжу? _____________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
3. Назви основні відмінності між кристалічними та аморфними 
речовинами _________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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_________________________________________________________ 
4. Вкажи, які із тверджень характеризують кристалічні ґратки 
речовин: а) існують в речовин у твердому стані; б) існують в речовин 
у будь-якому агрегатному стані; в) існує чотири основних типи 
кристалічних ґраток; г) тип кристалічних ґраток обумовлює фізичні 
властивості речовин _________________________________________ 
5. Підкресли речовини, що утворюють кристалічну ґратку, у вузлах 
якої знаходяться молекули: а) алмаз; б) йод; в) лід; г) вуглекислий 
газ? 
6. Що зумовлює утворення металічного зв’язку? Чи можна зразок 
металу розглядати як одну гігантську молекулу? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
7. Які типи кристалічних ґраток зображено на рисунках? Підпиши їх. 
Запиши приклади речовин (4 – 5), які мають такий тип ґратки. 

 

 
тип ґратки _______________ 
приклади сполук __________ 
________________________ 

 

 
 

тип ґратки _______________ 
приклади сполук __________ 
________________________ 
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тип ґратки _______________ 
приклади сполук __________ 
________________________ 

 
тип ґратки _______________ 
приклади сполук __________ 
________________________ 

8. Які загальні закони природи «керують» утворенням кристалів? Чи 
виникають кристали самочинно? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
  

56. Залежність фізичних властивостей речовин від типу 
кристалічних граток 

1. Які властивості мають речовини з атомною кристалічною ґраткою: 
а) тугоплавкість; б) міцність; в) леткість? 
2. Які властивості характерні для йонних кристалів: 
а) розчинність у воді; б) відносно висока температура плавлення; в) 
висока леткість; г) значна твердість; д) електропровідність в 
розплавленому та розчиненому станах?  
3. Вкажи, які фактори визначають властивості кристалічної речовини: 
а) тип кристалічних ґраток; б) розміри кристалів; в) зарактер 
взаємодіїї між частинами речовини; г) наявність домішон; д) дефекти 
кристалічних ґраток ________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 4. Які фізичні властивості металів обумовлені наявністю у них 
металічного зв’язку:  
а) густина; б) температура плавлення; в) пластичність; г) 
електропровідність? 
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5. Натрій хлорид утворює йонну кристалічну ґратку, а гідроген 
хлорид у твердому стані — молекулярну ґратку. Яка з цих речовин, 
на твою думку, має вищу температуру плавлення? Чому? 
6. Класифікація за якою ознакою повніше відображає властивості 
кристалів – за симетрією чи за типом зв’язку? _________________ 
 _________________________________________________________ 
7. Наведи приклади впливу структури речовини на її властивості 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
8. Чим, на твою думку, викликане величезне різноманіття мінералів у 
земній корі? Чому природні кристали утворюють різні кристалічні 
градки? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
9. Які явища, що вивчаються в курсах фізики, біології, фізичної 
географії можна пояснити, використовуючи сучасні уявлення про 
будову речовини? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 

57. Ступінь окиснення 
1. Що називають ступенем окиснення? Які значення може мати його 
величина? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 2. Ступінь окиснення Хлору не збігається з валентністю у сполуці: 
 а) HCl;   б) Cl2;    в) NaCl. 
 
3. Сульфур проявляє від’ємний ступінь окиснення у сполуці: 
 а) H2SO4;  б) SO2;   в) H2S. 
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4. Розрахуй і надпиши ступені окиснення елементів у сполуках:  
 
а) Na2Cr2O7;     б) NF3;   в) CaCО3. 
 
5. Який ступінь окиснення Нітрогену в молекулі азоту N2? Назви 
приклади сполук, у яких ступінь окиснення Нітрогену дорівнює: +3, 
+4, –3.  
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
6. Як зміниться ступінь окиснення елементів після окиснення киснем 
сульфур(IV) оксиду в сульфур(VI) оксид? 
_________________________________________________________ 
7. У деяких випадках ступінь окиснення Гідрогену є від’ємною, а 
Оксигену — додатною величиною. Як ти вважаєш, у сполуках з 
якими елементами таке трапляється? Чи не порушується при цьому 
закон збереження електричного заряду?________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

58. Складання формул сполук за ступенем окисненння 
1. Користуючись періодичною системою елементів, у багатьох 
випадках можна встоновити найвищий і найнижчий ступені окисненн 
елементів. Як це зробити? ___________________________________ 
_________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
2. Вкажи, який ступінь окиснення (додатній чи від’ємний) матиме 
Нітроген (електронегативність 3,0) у сполуках з: 
а) Оксигеном (електронегативність 3,5)__________________________ 
б) Сульфуром (електронегативність 2,5) _________________________ 
в) Бромом (електронегативність 2,8) ____________________________ 
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3. Склади формули сполук (в дужках вказано ступені окиснення 
атомів елемента): 
а) Титану(+4) і Оксигену; 
б) Магнію і Фосфору(+3); 
в) Нітрогену(+5) і Оксигену; 
г) Барію і Гідрогену 
4. Склади формулу оксиду Хрому, в якому Хром виявляє свій вищий 
ступінь окиснення. __________________________________________ 
5. Визнач формулу сполук Сульфуру з Оксигеном (вищий оксид) та 
Гідрогеном _______________________________________________ 
_________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
6. Склади формулу сполуки Силіцію з Нітрогеном, які вивляють 
максимальний і мінімальний ступені окиснення відповідно 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
7. Які закони збереження треба враховувати при складанні формул 
сполук за ступенем окиснення атомів елементів?__________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________     

 
59. Узагальнення знань з теми  

1. Сили, що утримують атоми в молекулі, називають хімічним 
зв'язком. Всі типи хімічних зв'язків мають електричну природу. 
Властивості хімічних сполук залежать від типу хімічного зв'язку, а 
кристалічних речовин – і від типу кристалічної ґратки. 

При об'єднанні атомів в молекули виділяється енергія, тому 
утворення хімічних сполук є енергетично вигідним процесом. 
Існування хімічних речовин є наслідком дії загального закону 
спрямованості процесів до найстійкішого стану (мінімуму енергії). 
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2. Що таке електронегативність атомів елементів? Як вона 
змінюється в періодах періодичної системи?  
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
3. Чому атоми хімічних елементів об’єднуються в молекули? Дією 
якого загального закону природи пояснюється утворення молекул?  
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
4. Як утворюються ковалентні зв’язки? Коли виникають ковалентні 
полярні і неполярні зв’язки? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
5. Які структурні частинки речовини називають йонами? Коли 
утворюються йонні зв’язки? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
6. Чому утворюються кристали? Назви основні типи кристалічних 
ґраток? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
7. Охарактеризуй будову атомної кристалічної ґратки. Які 
властивості проявляють сполуки із цим типом ґраток?  
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
8. Охарактеризуй будову йонної та молекулярної кристалічних 
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ґраток. Опиши властивості йонних сполук та молекулярних речовин. 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
9. Доповніть структурно-логічну схему, подану на рисунку. 
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Домашня контрольна робота з теми:  
«Хімічний зв’язок і будова речовини». 

 
1. Із зазначених речовин :  

 а) КІ; б) F2 ; в) СuСl2; г) НВr ; д) N2 ; і) SО2; е) ZnО; є) О2; ж) FеS: вибери ті, 
які мають тип хімічного зв’язку 
1) йонний; 2) ковалентний полярний; 3) ковалентний неполярний.  

2. Визнач неправильні твердження щодо: 1). ковалентного полярного зв’язку: 
2) йонного зв’язку: 3) ковалентного неполярного зв’язку: 
а) спільна електронна пара розташована симетрично відносно обох атомів; 
б) зв’язок утворюється за рахунок спільної електронної пари; в) зв’язок 
утворюється за рахунок електростатичної взаємодії атомів; г) спільна 
електронна пара зміщена у бік одного з атомів; д) зв’язок утворюється між 
атомами з однаковою електронегативністю; е) до складу сполуки повинні 
входити тільки металічні і неметалічні елементи.  

3. Обчисли та познач ступінь окиснення Хлору в кальцій перхлораті  
Са (СlО4)2: а) +1; б) -3; в)  +6; г)  +7.  

4. Установи відповідність між назвами речовин та їх кристалічною граткою: 
1. а) алюміній; б) ферум(ІІ) оксид; в) пісок; г)  йод; 
2. а) графіт; б) твердий амоніак; в) золото; г)  натрій хлорид. 
А – йонна; Б – шарувата; В- атомна; Г – молекулярна; Д – металічна.  

5. Установи відповідність між 
відмінностями у 
фізичних властивостях речовин та 
причиною цього:  

 1. графіт проводить електричний 
струм, а алмаз – ні; 

а) відмінність розмірів молекул 

 2.  золото пластичне, а кухонна 
сіль крихка; 

б) відмінність кристалічних граток 

 3.  радіус атома Фосфору більші 
ніж Нітрогену; 

в) різне число енергетичних рівнів 

 4. йодидна кислота сильна, а 
флуоридна - ні 

г) різна довжина хімічного зв’язку 

6. Укажи причину, завдяки якій :  
  1.  кухонна сіль добре 

розчиняється у воді; 
 2.  алюміній оксид є тугоплавкою 
речовиною;  
 3.  вуглекислий газ у твердому 
стані є крихкою речовиною;  
 4.  алмаз має високу твердість 

а)  має йонну кристалічну гратку;  
б)  є сполукою молекулярної будови;  
в)  має атомну кристалічну гратку;  
г) має високу температуру плавлення; 
д) має шарувату  кристалічну гратку 

7. Установи послідовність зростання ступеню окиснення: 
 А. Нітрогену в сполуках: а) N2О5; б)  NН3; в)  N2; г) N2Н4   
 Б.  Оксисену в сполуках: а)  NО2; б) О2; в)  ОF2; г) Н2SO4  
 В.  Хлору  в сполуках: а) КСlО4 ; б) Са(ОСl)2 ; в) ВаСl2; г) СlF5   
 Г. Сульфуру  в сполуках: а)  NаНSO3; б)  S8; в)  Н2S; г) Аl2(SO4)3  

8. Установи закономірність зростання електронегативності елементів, 
розмістивши їх у необхідному порядку:  
 1. а) Сs; б) Сl; в) Са; г) F; д) Сr; е) О; є) Вr  
 2. а)  S; б) Fr; в) N; г) Zn; д) С; е) F; є) О 

 



 90 

 



 91 

60. Узагальнюємо знання про природу за допомогою образу 
природи  

1. Оберіть із змодельованого вами образу природи елементи 
знань з фізики, хімії, біології, географії та поясніть їх на основі 
одного чи всіх трьох загальних закономірностей природи. 

2. Який символ ви обрали для свого образу природи (поставили 
його в центрі)? Чому? 

3. Використайте  інформаційно-комунікаційні технології  для 
художнього   оформлення   образу  природи (малюнки, фото, художні 
твори). 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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Варіант завдань для підсумкового оцінювання за курс хімії 8 класу 
1. Встанови відповідність між формулою, назвою та класом 

неорганічних сполук:  
1. NаCl   А. Гідроген оксид  (вода)                       а) Оксиди 
2. СО2        Б. Хлоридна (соляна) кислота               б) Солі 
3. Н2О     В. Натрій хлорид (кухонна сіль)           в) Кислоти 
4. НCl      Г. Калій гідроксид (їдке калі)                г)  Основи 
5. КОН    Д. Кисень                                                 д)  Прості речовини 
6. О2             Е. Карбон (ІV) оксид (вуглекислий газ)           
                         2. Об’єм будь-якого газу за н.у. кількістю речовини 10 моль становить: 
а) 112 л; б) 224 л; в) 22,4 л; г) 1,12 л. 

3. Маса кисню за н.у. об’ємом 224л становить: а) 16 г; б) 160 г; в) 32 г; 
г).320 г 

4. Визнач, де міститься більша кількість молекул: а) у 10 л водню; б) у 
10 л кисню; в) кількості молекул однакові. 

5. Визнач гази, відносна густина яких за воднем  становить 22: 
 а) амоніак NH3;б) Карбон (ІV) оксид СО2; в) сірководень Н2S;  
г) пропан С3Н8. 

6. Встанови відповідність між рядом формул і назвою класу 
неорганічних сполук: 
1)  НCl, Н3РО4, НClО4, НNО3           2) Н2О, ZnO, SO3, О3,  NО2 
3)  Na3РO4,  Са(NO3)2, МgCl2, СuS   4) SO3, SO2, СO2,  NО2 
5)  СuO,  N2О, Fe2O3,  ВаО               6) Zn(OH)2, ZnO, Аl(NО3) 3 NаОН. 
а) основні оксиди;   б) кислотні оксиди;  в) кислоти;  г) основи;   
д) солі. 

7. З наведених речовин взаємодіють між собою: 
а) CuO і Н2О;   б) СO2 і Н2О;  в) К2О і Н2О;  г) ZnO і Н2О. 
Скласти рівняння відповідних реакцій. 

8. У кислотному середовищі лакмус змінює забарвлення на: 
 а) червоне;   б) синє;  в) зміна кольору не спостерігається. 

9. Водень виділяється в результаті реакції:  
а) між хлоридною кислотою і сріблом; б) між розчином сульфатної 
кислоти і магнієм;  в) між хлоридною кислотою та кальцій оксидом;  
г) між нітратною кислотою та залізом.   
Скласти рівняння відповідної реакції. 

10. Ряд формул, що утворений тільки з формул нерозчинних основ: 
а) Zn(ОН)2,  Аl(OН)3,  Fe(OН)3;  б) Са(ОН)2, КОН, LiОН,  Ва(ОН)2; 
в) Сu(ОН)2,  Zn(ОН)2, Аl(OН)3,  Ni(OН)2   

11. Із зазначених пар речовин між собою взаємодіють:  
а) калій гідроксид і магній оксид; б) натрій гідроксид і вуглекислий 
газ;  в) калій гідроксид і мідь;  г) натрій гідроксид і хлоридна 
кислота 

12. Установити відповідність між формулою солі і якою кислотою вона 
утворена: 

 1. CuSO4 а) сіль ортофосфатної кислоти; 
 2. К2СО3 б) сіль сульфатної кислоти; 
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 3. ZnСl2 в) сіль хлоридної кислоти; 
 4. Na3РО4 г) сіль карбонатної кислоти. 
13. Головна ознака, яка використана при створенні періодичного 

закону: 
 а) валентність елементів; в) поширеність елементів у природі; 
 б) атомні маси елементів; г) поділ елементів на металічні і 

неметалічні. 
14. Кількість протонів у ядрі атома елемента відповідає: а) номеру 

періода; б) заряду ядра; в) номеру групи; г) порядковому номеру; 
 д) кількості електронів в атомі. 

15. Встановити відповідність між формулою сполуки та типом 
хімічного зв’язку: 

 1) Водень; а) йонний; 
 2) Натрій хлорид; б) ковалентний полярний; 
 3) Амоніак; в) ковалентний неполярний; 
 4) Цинк. г) металічний. 
16. Позначити причину, завдяки якій алюміній оксид є тугоплавкою 

речовиною: а) має молекулярну будову; б) має йонну кристалічну 
гратку; ) є поширеною сполукою в земній корі; г) складається з 
атомів Алюмінію і Oксигену 

 
 


