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В основу посібника покладено матеріали 52 параграфів (названих 

кроками), в яких автор висвітлює програмовий матеріал з хімії для 7 класу, 

укладений відповідно до нової програми з хімії, затвердженої Міністерством 

освіти і науки, молоді та спорту України (наказ від 06 червня 2012 року № 664). 
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творчих умінь і навичок, самостійної роботи учнів як індивідуальної, так і 

колективної. Посібник дає можливість у цікавій та доступній формі 

досліджувати речовини, розв’язувати розрахункові задачі, складати хімічні 

рівняння, експериментувати, перевіряти набуті знання за допомогою тестів.  
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Шістьох я служок вірних мав, 

Усе від них про світ я знав: 

І ось як я їх всіх зову: 

Хто? Що? Як?  

Де? Коли? й Чому? 

Р. Кіплінг 

 

Юний семикласнику! 

Вітаю тебе. У цьому навчальному році ти починаєш вивчати новий 

предмет шкільної програми – хімію. Це надзвичайно цікава і чарівна 

природнича наука. Дослыджуючи її, ти відкриєш багато захоплюючих 

таємниць природи.  

Запропонований до твоєї уваги посібник «Кроки пізнання. Хімія – 7 

клас», укладений відповідно до «Навчальної програми для загальноосвітніх 

навчальних закладів: Хімія. 7 – 9 класи». – К.; Видавничий дім «Освіта», 2013. 

Він сприятиме розвитку твого пізнавального інтересу до цього важливого 

навчального предмета, допоможе розвивати творчі вміння і навички, а також 

буде вчити тебе працювати творчо і самостійно. 

Цей посібник буде вести тебе дорогою відкриттів. Крок за кроком, 

долаючи труднощі і перешкоди, ти досягнеш вершини Знань. Разом із своїми 

друзями ти навчишся досліджувати речовини, розв'язувати розрахункові задачі, 

складати хімічні рівняння, експериментувати, перевіряти та закріплювати 

набуті опорні знання за допомогою тестової форми завдань, одним із 

найактуальніших методів контролю. 

Поруч з тобою сторінками посібника буде крокувати друг твого 

дитинства – Незнайко. Я сподіваюсь, що ти часто будеш надавати йому 

необхідну допомогу. І врешті-решт ви разом з ним отримаєте насолоду від 

ПЕРЕМОГИ. 

У посібнику є визначення, висновки, на які потрібно звернути особливу 

увагу. Вони надруковані жирним друкованим шрифтом або курсивом. На 

сторінках посібника ти зустрінешся з римованими рядками, написаними 

автором. Вони стимулюватимуть і підсилюватимуть твій інтерес до вивчення 

хімії.  

Для того, щоб ефективно працювати, тобі необхідно познайомитися з 

структурою посібника. Вона чітка і зрозуміла. Зорієнтуватися у матеріалі 

посібника тобі допоможуть відповідні умовні позначення: 
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Умовні позначення: 
ТИ БУДЕШ ЗНАТИ  
ТИ БУДЕШ ВМІТИ  

За допомогою цієї рубрики ти познайомишся з метою свого навчання, яку 

повинен будеш досягти при опануванні теоретичного матеріалу та усвідомиш 

способи досягнення визначеної мети при набутті практичних умінь та навичок 

 

Матеріали рубрики «КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ» містять теоретичні 

відомості, які допоможуть зрозуміти, розширити і поглибити твої знання.  

 
Історія розвитку хімії як науки дуже цікава. Тому не залишай поза увагою імена 

видатних учених, які своєю невтомною працею зробили неоціненний вклад у 

розвиток науки.  

 
Хімія – наука експериментальна. Матеріали цієї рубрики містять вичерпні 

інструкції для проведення практичних робіт. 

 
NB! Рубрика «NB!» (з лат. notabene – (занотуй добре, зверни увагу) допоможе тобі 

акцентувати, зосередити увагу на важливих поняттях.  

 
Завдання: назва цієї рубрики вже сама говорить про себе. Тут вміщені тести, 

кросворди, задачі, які потрібно виконати. 
 
У рубриці «Лабораторний дослід» ти познайомишся з інструкціями проведення 

лабораторних хімічних дослідів. 

 
Довідка. У матеріалах цієї рубрики ти знайдеш найрізноманітніші джерела 

цікавої і потрібної інформації. 

 
Рубрика «Чарівна казка» допоможе тобі здійснити уявну подорож у цікавий 

таємничий світ речовин, явищ, краще і якісніше засвоїти новий теоретичний 

матеріал. 

 
ГРА «ЗАЙВИЙ ГРАВЕЦЬ». Я сподіваюсь, що ти не забув правила гри «Третій 

зайвий». Зайвий гравець залишає гру. Виконуючи завдання цієї рубрики, ти 

матимеш можливість перевірити свою увагу та спостережливість. 

 
Гра «Хрестики-нулики» допоможе розвинути логічне мислення, винахідливість, 

вміння міркувати. 

 
Домашній експеримент У рубриці «Домашній експеримент» тобі буде цікаво 

досліджувати та експериментувати з різними речовинами, які ми використовуємо 

в побуті. 

 
Юний друже! Сподіваюсь, що цей посібник допоможе тобі і твоїм друзям отримати 

ґрунтовні знання з основ хімії. А також сприятиме розвитку найкращих людських якостей, 

серед яких працьовитість, наполегливість, творчість, допитливість. 

 

P.S. – Цей посібник призначений для школярів, які прагнуть досягти успіху. 

Учителів, які працюють творчо і застосовують сучасні форми організації навчання. 

Тримаючи в руках цю книгу, ти, шановний читачу, звичайно ж міркуєш, чи варто 

перегорнути наступну сторінку.  
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КРОК 1 

Хімія – природнича наука. Хімія в навколишньому світі. 
Короткі відомості з історії хімії. 
 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Що вивчає хімія як природнича наука. Місце хімії в навколишньому світі. 

Матимеш уявлення про основні етапи становлення хімії. Познайомишся з 

іменами видатних учених, які своєю невтомною працею зробили неоціненний 

вклад у розвиток науки. 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Виконуючи завдання, ти навчишся правильно працювати з інформацією, вибирати основне, 

робити висновки і застосовувати одержану інформацію. 

 

Девіз: «Хто володіє інформацією, той володіє світом!» 

 

Інформація – це відомості про світ, який тебе оточує. У наш час світ живе у 

величезному, щохвилини вируючому інформаційному океані. І щоб не 

захлинутися у його хвилях, потрібно знати декілька основних правил. 

Правило 1.  

Навчися працювати з інформацією, не бійся її. 

Правило 2. 

З великого об'єму вибери основне, проаналізуй. 

Правило 3. 

Зроби висновки. 

Правило 4. 

Перетвори знання на вміння: 

умій досліджувати; 

учись експериментувати; 

завжди перевіряй; 

обов’язково застосовуй . 

Правило 5.  

Навчися на практиці використовувати одержану інформацію. 

БАЖАЮ УСПІХУ! 

Завдання 1. 

1. Визначте назву предмета: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н а у к а 

с к л а д 

б у д о в а 

в л а с т и в о с т і 

в з а є м о п е р е т в о р е н н я  
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Казка «Хімія – чарівниця» 

У величному храмі природничих наук жила – була добра фея – 

чарівниця. Вона дуже любила людей і намагалася робити їм тільки 

добро. Зранку до вечора вона працювала і виконувала безліч 

важливих і необхідних справ: забезпечувала людей новітніми сучасними 

технологіями, створювала енергоємні матеріали для збереження енергії, 

виготовляла ліки для лікування, підвищувала врожаї та захищала рослини від 

шкідників. Допомагала людині утримувати своє тіло та житло в чистоті, 

фарбувала картини, будинки, тканини у веселкові кольори, роблячи при цьому 

життя прекрасним і радісним.  

Чарівниця не залишала поза своєю увагою навіть живу природу! 

Синтезувала вітаміни, вивчала будову органічних речовин, навчилася навіть їх 

створювати! 

Влучно охарактеризував діяльність цієї чарівниці видатний хімік 

М.В. Ломоносов: «Широко простягає хімія руки свої у справи людські». 

 

 NB! Основне завдання хімії: Отримання речовин із наперед 

заданими необхідними властивостями. 
 

2. Склади схему: 

 

 

 

 

 

 

3. Графічний диктант: 

Вірна відповідь: «Так» познач -        , «ні» ---- 

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Людина завжди прагнула пізнати навколишній світ.  

2. Хімія – це наука про речовини та їх перетворення. 

3. Це наука про розподіл хімічних речовин у Всесвіті. 

4. Хімія – природнича наука. 

5. Хімія вивчає явища, які супроводжують взаємоперетворення речовин. 

6. Хімію викладають у школі як навчальний предмет лише в Україні. 

7. Хімія, як і інші науки, що вивчають природу, має свої закони. 

8. Хімія – наука експериментальна. 

9. Наука – це один з видів творчої діяльності. 

10. Існує думка, що шкільна хімія – суха, нудна дисципліна. 

11. Чи згоден ти з висловом Джорджа Портера: «Жодна наука не відкрила 

перед людством такі широкі перспективи і не зробила для нього більше, 

ніж хімія. Хімія забезпечила величезну кількість найнеобхідніших речей і 

предметів комфорту, які поліпшили здоров'я і благополуччя людей». 

12. Знання, які ти отримаєш при вивченні хімії, потрібні тобі для життя. 

Хімія  в 

житті суспільства 
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Девіз: Людина живе доти, доки її пам'ятають. 
 

Кожна людина своїми справами залишає по собі слід в історії розвитку 

суспільства. Історія становлення хімії як науки багата іменами видатних 

учених, з якими ви познайомитесь при вивченні цього предмета. 
 

М.В. Ломоносов (1711 – 1765), російський учений, був одним із 

перших, хто вивчав хімічні процеси не тільки якісно, але й кількісно. Разом з 

Л.А. Лавуазьє відкрив закон збереження маси речовини. 
 

Л.А. Лавуазьє (1743 – 1794), французький хімік, відкрив значення 

кисню для горіння та дихання. 
 

Джон Дальтон (1766 – 1844), видатний англійський хімік, увів поняття 

атомної маси, а також визначив відносні атомні маси багатьох елементів. 
 

Альфред Нобель (1833 – 1896), шведський хімік, винайшов динаміт. 

Заснував фонд Нобелівської премії, яку присуджують вченим за найвидатніші 

відкриття в області хімії, фізики, медицини та в інших галузях науки. 
 

Д.І. Менделєєв (1834 – 1907), видатний російський учений, відкрив 

періодичний закон – один із основних законів природи, над яким працював 

понад 40 років. 
 

О.М. Бутлеров(1828 – 1886), видатний російський вчений, автор теорії 

хімічної будови органічних сполук, заклав тим самим основи сучасної 

органічної хімії. 
 

М.М. Бекетов (1827 – 1911), російський і український хімік, відкрив 

спосіб відновлення металів із їхніх оксидів алюмінієм. Склав витискувальний 

ряд металів, розробив спосіб добування вольфраму для електричних лампочок 

розжарювання, заклав основи алюмінотермії. 
 

У. Керазерс (1896 – 1937), американський хімік, винайшов штучне 

волокно – нейлон, який був дешевший за шовк. Його використовували для 

виготовлення білизни та панчіх. 
 

Англійський хімік Олександр Флемінг, вивчаючи один з видів 

грибкової цвілі, виділив з неї активну основу. Так появився на світ пеніцилін, 

перший антибіотик. 
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Завдання 1. 
На загадку є відгадка. 

Нумо, швидше відгадай! 

Є підказка – тож подумай, 

Автора ти відшукай! 

 

Установіть відповідність: 

 

 Автор Назва відкриття 

1. М.В. Ломоносов, 

Л.А. Лавуазьє 

а) Автор Періодичного закону 

 

2. О.М. Бутлеров 

 

б) Автор витискувального ряду 

металів, один із засновників фізичної 

хімії 

3. Е. Резерфорд в) Автор теорії хімічної будови 

органічних сполук 

4. Д.І. Менделєєв г) Автор ядерної моделі будови атома 

5. М.М. Бекетов д) Автори відкриття закону збереження 

маси речовин 

 

Завдання 2. 

Дайте назву схемі: 

 

1. Доалхімічний період 
? 

2. Алхімічний період 

3. Теорія флогістону 4. Створення атомно-молекулярного вчення 

5. Відкриття періодичного закону 

 
  

1 

2 

3 

4 

5 



9 
© Хоменко Н.Г. 

КРОК 2 
Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. 
Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії 
 

 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 
Основні правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії. 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Працювати з лабораторним обладнанням. 

 

 

Пригоди Незнайки в кабінеті хімії. 

 

- Розкажу вам по секрету, як не втрапити в біду. 

Слухайте мене уважно: я, клянусь, не підведу! 

В кабінет я залітаю, мов ракета в небесах, 

Все за мною теж літає, чую: щось із столу «Бах!» 

- Не біда, – кажу я друзям, - то на щастя б'ються склянки, 

Щось рожеве і шипуче повільно виповзло з-під банки… 

Вогонь лиже все навколо, дим і сморід – пекла знак, 

Я ж не думав, що так буде. Вірте, друзі, це все так! 

Ох! Вогонь вже погасили. В нас залишилися ще сили! 

Дослід хочу провести. Вам звичайно довести, 

Що я хімік ще нівроку, всиплю в склянку все потроху, 

У пробірку наливаю, розчини я всі змішаю… 

Чорне, сіре, голубе…Булькає, кипить, реве! 

Що там? Гляну я в пробірку, носа вткну… 

Ой! Пахне гидко! В голові щось завертілось, 

Потемніло…десь все ділось… 

Лікарю! Погано, зле. Знову, знову не везе! 

На уроці в мене, друзі, знову трапилась біда. 

Ось є колби, а у колбах тут вода і кислота, 

Я забув, куди що лити. Результат не забаривсь, 

Бульк! У колбі закипіло. – Без штанів я опинивсь! 

Ой ! Ой! Ой! Та що ж це? Лихо!  

Бахнуло і стало тихо…Де всі друзі, я не бачу… 

Знову я в лікарні. Плачу…. 

Годі. Баста! Вчитись буду. І незнайкою не буду! 

Вам скажу я по секрету, як не втрапити в біду. 

Перше, що вам треба знати: лий у воду кислоту. 

Тільки дозволу спитайся, дослід з вчителем продумай, 

Що із чим зливати треба. Думай. Думай. Думай! Думай! 

 Завдання 1. 
Прочитайте вірш, визначте, які правила техніки безпеки порушив Незнайко. 

Уважно прочитайте правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії. 
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ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ 

В КАБІНЕТІ ХІМІЇ 

1. Будьте максимально обережні та уважні при виконанні будь-яких 

практичних робіт. Пам'ятайте, що неохайність, неуважність, недостатня 

обізнаність із властивостями речовин, з якими проводиться робота, може 

призвести до нещасного випадку. 

2. Виконуйте хімічні досліди тільки за інструкцією, під керівництвом учителя 

або під наглядом лаборанта. 

3. Категорично забороняється пробувати речовини на смак. 

4. Обережно поводьтеся з пальниками, газовими кранами й 

електронагрівальними приладами. 

5. Робоче місце тримайте чистим, без сторонніх предметів. 

6. Наливайте та насипайте реактиви над столом.  

7. Ощадливо витрачайте реактиви, бережіть посуд та лабораторне обладнання. 

8. Уважно прочитайте етикетку на посудині з речовиною, яку берете для 

досліду. 

9. Категорично забороняється брати речовини руками, сухі реактиви слід 

набирати шпателем або спеціальною ложкою. 

10. Рідкі реактиви потрібно наливати так, щоб не облити етикетку. Склянка з 

етикеткою назви речовини повинна бути повернена до долоні. 

11. Відкриваючи корок, не кладіть його на лабораторний стіл боком, а поставте 

догори. 

12. Беріть реактиви для дослідів у кількостях, зазначених в інструкції або 

вказаних вчителем. 

13. Особливої обережності вимагає робота з лугами та кислотами. Якщо луг чи 

кислота випадково потраплять на руки або одяг, негайно змийте їх великою 

кількістю води. 

14. При виконанні досліду слідкуйте, щоб отвір пробірки був спрямований у бік 

від себе та від сусідів по парті. 

15. Визначаючи запах речовини, не нахиляйтеся до отвору пробірки, 

повільними рухами долоні спрямуйте газ до себе. Не вдихайте глибоко! 

16. Надлишок реактиву не виливайте назад у банку, в якій зберігається реактив. 

17. Залишки кислот, лугів, а також розчини, добуті після проведених дослідів, 

зливайте в спеціальні банки (не виливайте в раковину). 

18. Якщо в інструкції не вказано масу чи об'єм речовини, які потрібно взяти для 

досліду, то твердої речовини беріть стільки, щоб вона закрила дно пробірки, 

а рідини беріть об'ємом 1-2 мл. 

19. Посудину, з якої взяли реактив, одразу закрийте корком і поставте на місце. 

20. Після закінчення роботи приберіть своє робоче місце. 

21. Результати дослідів записуйте в зошиті коротко і чітко (хід виконання 

досліду, спостережувані явища, схематичний малюнок приладу, рівняння 

реакцій, висновки). 

22. Після закінчення роботи ретельно вимийте руки. 
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Завдання 2. 

На малюнку зображений лабораторний посуд та лабораторне обладнання, 

які застосовують при проведенні хімічного експерименту: пробірка, лійка, 

спиртівка, тринога, плоскодонна колба, штатив для пробірок, порцелянова 

чашечка, йорж, ручні терези, круглодонна колба, газовий пальник, 

кристалізатор, сітка – розсікач полум'я, конічна колба, реторта. 

Пронумеруйте на малюнку (б) лабораторне обладнання 

і запишіть назви предметів: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   а;                                                         б. 

Ознайомтесь із складовими частинами лабораторного штатива (а) : 

1 – підставка; 

2 – муфта (2, 2, 2); 

3 – стержень; 

4 – лапка; 

5 – гвинт лапки; 

6 – кільце (6, 6). 
 

Завдання 3.  

Розгляньте малюнок (б), назвіть посуд і обладнання, які використовують: 

а) для переливання рідин; 

б) для нагрівання речовин; 

в) для випарювання води з розчинів. 
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КРОК 3 
ПРАКТИЧНА РОБОТА №1  
Тема: Правила техніки безпеки під час роботи в хімічному 
кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним штативом та 
нагрівальними приладами; вивчення будови полум'я 

 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Правила техніки безпеки в кабінеті хімії та поглибиш знання про них. 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Працювати з лабораторним обладнанням, зокрема з лабораторним штативом 

та нагрівальними приладами (спиртівкою). Познайомишся з будовою полум'я. 

Обладнання: лабораторний штатив з лапкою і кільцем, муфти, спиртівка, 

пробірка, пробіркотримач, хімічна склянка, сірники. 
 

Хід роботи 

1. Правила техніки безпеки в кабінеті хімії 

 

Завдання. 
Виберіть вірну відповідь: 

1. Входити до кабінету хімії можна: 

а) без дозволу вчителя; 

б) з дозволу вчителя. 

2. На робочому місці: 

а) слід підтримувати порядок; 

б) може бути безладдя. 

3. Виконувати досліди потрібно: 

а) спокійно; 

б) швидко. 

4. Виконувати необхідно тільки ті досліди, що: 

а) хочеться виконати самому; 

б) дозволені вчителем або погоджені з ним. 

5. Під час роботи слід використовувати тільки реактиви у склянках: 

а) без етикеток; 

б) з етикеткою, на якій написано формулу і назву речовини. 

6. На смак: 

а) можна куштувати всі реактиви; 

б) не можна куштувати жодної речовини. 

7. Щоб пробірка не перегрілася і не лопнула: 

а) її нагрівають тільки внизу; 

б) спочатку прогрівають усю пробірку, а потім ту її частину, де знаходиться 

речовина. 

8. Нагріваючи пробірку, необхідно: 

а) направляти отвором до себе; 

б) направляти убік від усіх. 

9. Для дослідів необхідно: 

а) набирати речовини в кількостях, зазначених в інструкції; 
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б) набирати речовини так, щоб заповнити пробірку повністю.  

10. У разі потрапляння речовин в очі або на руки необхідно: 

а) промити уражене місце великою кількістю води; 

б) повідомити вчителя. 

11. Залишки реактивів: 

а) необхідно виливати або висипати назад у склянку, 

з якої вони були взяті; 

б) не можна виливати або висипати назад у банку, в якій вони містилися; 

в) слід віддати лаборанту. 

12. Після закінчення роботи: 

а) можна залишити неприбраним робоче місце; 

б) слід самому прибрати робоче місце; 

в) необхідно вимити руки. 

 

2. Прийоми поводження з лабораторним штативом. 

Штатив використовують для закріплення пробірок 

та іншого лабораторного посуду. 

Завдання. 
І. Ознайомтесь із будовою штатива. Підпишіть назви його частин. 

 

 1.________________ 

 2.________________ 

 3.________________ 

 4.________________ 

 5.________________ 

 

ІІ. Прийоми поводження з лабораторним штативом. 

Виконайте такі операції: 

1. Вигвинтіть стержень з підставки і знову загвинтіть його за 

годинниковою стрілкою. 

2. Закріпіть муфту на стержні штатива, спробуйте пересувати її по 

стержню вгору, вниз та обертати навколо нього. Для цього ослабте гвинт, яким 

закріплена муфта до стержня. Другим гвинтом муфти закріпіть кільце. 

3. Закріпіть в одній муфті тримач, а в іншій кільце. Їх можна закріпити на 

різній висоті і під різним кутом до стержня. 

4. Закріпіть у лапці тримача пробірку. Для цього ослабте гвинт лапки 

тримача, введіть у лапку пробірку, а потім гвинтом затисніть її, але так, щоб її 

можна було пересувати і вона в той же час не випадала з лапки.  

5. Пробірку закріпіть а) вертикально; б) горизонтально. Для цього 

послабте гвинт, яким лапка закріплена у муфті. 

6. Пробірку затисніть лапкою біля отвору, але при нагріванні спочатку 

необхідно прогріти всю її поверхню по всій довжині, щоб запобігти 

розтріскуванню скла. 

7. Поставте порцелянову чашечку на кільце без сітки. 

8. Щоб закріпити хімічний стакан, на кільце штатива покладіть 
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вогнетривку сітку – розсікач. Поставте стакан на неї.  

 

ІІІ. Поводження з нагрівальними приладами 

У хімічній лабораторії широко використовують для нагрівання сучасний 

газовий пальник, спиртівку або сухе пальне. 

1. Перед роботою з нагрівальними приладами прибери займисті речовини 

та матеріали зі столу. 

2. Дотримуйся правил пожежної безпеки. 

 

IV. Прийоми поводження зі спиртівкою 

Ознайомся з будовою спиртівки: 

1 – ковпачок; 

2 – трубка з ґнотом; 

3,5 – ґніт; 

4 – резервуар зі спиртом; 

6 – трубка з диском. 

 

Запам'ятай правила поводження зі спиртівкою : 

1. Перевір наявність спирту та якість ґноту; 

2. Щоб запалити спиртівку, дотримуйся такої послідовності: 

а) зніми ковпачок; 

б) розправ ґніт; 

в) піднеси запалений сірник; 

NB! Не запалюй спиртівку від іншої спиртівки. Існує реальна загроза 

виникнення пожежі! 

г) щоб збільшити полум'я: 

* спочатку загаси спиртівку, закриваючи її ковпачком – полум'я згасне; 

* потім, притримуючи диск однією рукою, за допомогою другої руки, 

витягни гніт з диска, розправ його; 

* запали спиртівку знову; 

д) по закінченню нагрівання погаси спиртівку, накриваючи її ковпачком. 

NB! Не можна гасити спиртівку, дмухаючи на неї! 

Будова полум'я спиртівки 

На малюнку зображено полум'я спиртівки. 

1. Зверніть увагу: чи однорідне воно? 

2. У якій частині полум'я температура найвища? 

3. Порівняйте швидкість запалювання головки сірників у нижній та 

верхній частині полум'я. 

4. Закінчіть речення: Забороняється нагрівальні прилади…» 

5. Гасити полум'я спиртівки слід… 

6. Сформулюйте висновок про знання і вміння, які ви набули, 

виконуючи практичну роботу. 

Висновок: ……….. 
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КРОК 4 
Фізичні тіла. Матеріали. Речовини 
 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

За якими ознаками можна відрізнити фізичні тіла від речовин. Матимеш 

уявлення про фізичні та хімічні властивості речовин.  

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Розрізняти фізичні тіла, речовини, матеріали.  

 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

Фізичні тіла – це предмети, які мають певну форму, розміри або 

контури у просторі. 

Речовина – це те, з чого складається фізичне тіло. 

Розгляньте опорний конспект: 

 
 

 

Властивості речовин - це ознаки, за якими різні речовини подібні або 

відрізняються одна від одної. 

 

ДОВІДКА 

Речовина стає матеріалом лише тоді, коли з неї можна виготовити 

речі, які задовольняють потреби людини. 

Матеріал – це речовина або сукупність речовин, створених людиною або 

нею обробленою, з яких були виготовлені речі для потреб людини. 

Матеріали, як і речовини, мають властивості, за якими їх можна розпізнати 

(забарвлення, твердість, пружність, крихкість…) 

Матеріали природного походження Матеріали, створені людиною 

Деревина, шкіра, граніт, мармур, 

глина 

Гума, бронза, скло, цемент, сталь, 

чавун 
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Лабораторний дослід 1 

 

Тема: Ознайомлення з фізичними властивостями речовин 

Обладнання: мідний купорос, цукор, крохмаль, розчин оцтової кислоти. 

Завдання. 

1. Дослідіть, опишіть і порівняйте фізичні властивості таких речовин: 

мідний купорос, цукор, крохмаль, розчин оцтової кислоти. 

2. Результати спостережень запишіть до таблиці. 

3. У висновку зазначте відмінні і подібні фізичні властивості речовин. 

 

Речовина 
Фізичні властивості 

Агрегатний стан Колір Запах Розчинність у воді 

     

     

     

     

۩Висновок:  

Завдання 1. 

Заповніть таблицю: 

Тіло Речовина 

Пробірка Скло 

Олівець  

Срібний ланцюжок  

Алюмінієвий дріт  

Цвяхи  

Айсберг  

Завдання 2. 

Установіть відповідність між назвою тіла та матеріалу, з якого він 

виготовлений 

Тіло Матеріал 

1. Цвях а) Скло 

2. Стіл б) Бетон 

3. Дріт в) Залізо 

4. Пробірка г) Деревина 

5. Стовп д) Мідь 

 
 
 
 
 

  

1 2 3 4 5 
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КРОК 5 
Речовини. Чисті речовини й суміші. Способи розділення 
сумішей 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

За якими ознаками можна відрізнити чисті речовини від сумішей. Узнаєш, які 

бувають суміші. Познайомишся з методами розділення сумішей. 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Розрізняти чисті речовини від сумішей. Обирати метод розділення суміші 

 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

 

 

 

Суміші 

 

Однорідні  Неоднорідні 

Суміші містять частинки 

речовини, які неможливо 

виявити навіть за допомогою 

мікроскопа 

Приклади: 

1. Розчин кухонної солі у воді 

2. Розчин спирту у воді 

3. Розчин оцту у воді 

4. Повітря 

Суміші містять частинки речовини, 

які можна виявити за допомогою 

неозброєного ока людини або за 

допомогою мікроскопа  

Приклади: 

1. Суміш піску і води  

2. Тирса і залізні ошурки 

3. Суміш кухонної солі і піску 

4. Томатний сік 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чиста речовина Суміші 

Чиста речовина має постійний 

склад і постійні властивості 

 

 

Суміші мають змінний склад. 

Приклади: морська вода 

(вода + розчинені солі), 

повітря (суміш газів: 

азот + кисень + вуглекислий газ + інші гази)  

Приклади: 

 дистильована вода, золото, алмаз, 

кисень, азот 

Кожна з речовин, з яких складається 

суміш, зберігає свої властивості 

Фізично розділити чисті речовини 

неможливо 

Суміш можна розділити фізичними 

способами 
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Способи розділення сумішей 
 

Способи розділення 

сумішей 

Ознаки речовин, що лежать в 

основі способу розділення суміші 
Приклади 

1. Відстоювання  Нерозчинні тверді речовини і рідини 

мають різну густину. Речовини з 

більшою густиною осідають. 

1. Крейда + вода 

2. Пісок + вода 

2. Декантація Рідини, що не змішуються, мають 

різну густину. Для їх розділення 

використовують ділильну лійку 

1. Олія + вода 

2. Нафта + вода 

3. Фільтрування  Нерозчинні речовини( їх дрібні 

часточки) в рідині видаляють за 

допомогою фільтрів (пористого 

матеріалу) 

1. Тирса + вода 

2. Порошок сірки + вода 

 

4. Випарювання Розчинні в рідині речовини 

залишаються після випарювання 

рідини 

1. Розчин кухонної солі 

2. Засолення ґрунту в 

прибережній зоні акваторії 

5. Кристалізація Утворення кристалів розчинної 

речовини в концентрованому розчині 

при його охолодженні або в 

результаті часткового випарювання 

1. Утворення кристалів 

кухонної солі після 

випарювання 

2. Кристалізація 

перенасиченого розчину 

6. Дистиляція 

(перегонка) 

Розділення розчинних одна в одній 

рідин, що базується на різниці в 

температурах кипіння 

1. Суміш спирту і води 

2. Розділення нафти на 

фракції 

7. Розділення 

магнітом 

Розділення здатних до 

намагнічування металів від інших 

твердих речовин 

1. Суміш ошурків заліза та 

дерева 

2. Мідні та залізні ошурки 
 

Завдання 1. 
З даного переліку випишіть окремо у таблицю назви чистих речовин і 

сумішей: розчин глини, граніт, ртуть, нафта, йод, дистильована вода, спиртовий 

розчин йоду, мінеральна вода, молоко, залізо, бронза, дим. 
 

Чисті речовини 
Суміші 

Однорідні Неоднорідні 
   

 

Завдання 2. 
Називаючи суміші: молоко, мінеральна вода, срібло, вільне від вологи та 

пилу повітря, кисень, залізо – учень допустив помилку. Знайдіть її. Відповідь 

поясніть.  

Відгадайте загадку: На конус трішки схожий, 

У лійку він вставляється. 

Крапля, краплю доганяє, 

…. називається. 

Назвіть один із спосіб розділення неоднорідної суміші. 
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Завдання 3. 
З'єднайте стрілками вказані суміші та способи їх розділення, які 

зображені на малюнках: 

 

Тирса і вода  Глина і вода  Розчин кухонної 

солі 

 Залізні ошурки з 

тирсою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 4. 
Запропонуйте способи розділення суміші: Води, подрібненої крейди, 

солі, олії 

 

Домашній експеримент 1. 

Очищення води від накипу фільтруванням після її кип’ятіння 

  

Можливо, ви бачили, що в чайнику, каструлі після кип’ятіння води 

утворювалися непрозорі пластівці солей, які з часом осідали на дно посуду. 

Таку воду пити не можна. Її потрібно відстояти або профільтрувати. 

Найпростішими фільтрами можуть бути марлевий бинт, складений у кілька 

шарів і вставлений у лійку, або пухкий жмут вати. Профільтруйте воду, 

нерозчинні домішки залишаться на фільтрі. Результати спостережень запишіть 

у зошит. 
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КРОК 6 
Практична робота № 2 
 

Тема: Розділення неоднорідної суміші 
 
ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Основні способи розділення неоднорідних сумішей. 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Працювати з лабораторним обладнанням, проводити хімічний експеримент. 

Навчишся розчиняти речовини, виготовляти фільтр, фільтрувати та випарювати суміші. 

На підставі одержаних експериментальних даних під час проведення практичної роботи, 

навчишся спостерігати та робити висновки.  

Обладнання: лабораторний штатив, кільце, спиртівка,мірний 

циліндр, склянка з водою, стакан, скляна паличка з гумовим 

наконечником, лійка, шпатель, фільтрувальний папір, ножиці, 

порцелянова чашка,забруднена кухонна сіль. 
 

 

 

Правила техніки безпеки в кабінеті хімії 

Завдання. 
Виберіть вірну відповідь: 

 

1. На робочому місці: 

а) слід підтримувати порядок; 

б) може бути безлад. 

 

2. Виконувати необхідно тільки ті досліди, що: 

а) хочеться виконати самому; 

б) дозволені вчителем або погоджені з ним. 

 

3. На смак: 

а) можна куштувати всі речовини; 

б) не можна куштувати жодної. 

 

4. Для дослідів необхідно: 

а) набирати речовини в кількостях, зазначених в інструкції; 

б) набирати речовини так, щоб заповнити пробірку повністю.  

 

5. Після закінчення роботи: 

а) можна залишити неприбраним робоче місце; 

б) слід самому прибрати робоче місце; 

в) необхідно вимити руки. 

 

З правилами техніки безпеки ознайомлений і зобов'язуюсь виконувати… 

 

а б в 
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Перед початком роботи виконай завдання: 

Завдання 1. 

Укажіть однорідну суміш: 

а) молоко; б) повітря; 

в) глина і вода; г) залізні ошурки і крейда. 
 

Завдання 2. 

Для розділення суміші бензину і води використовують спосіб… 

а) відстоювання; б) фільтрування;  

в) декантація; г) випарювання. 

 

Хід роботи 

Дослід 1. 

Розчинення у воді забрудненої кухонної солі 

Завдання. 
1. Розгляньте колір виданої вам суміші. Які складові частинки суміші ви 

помітили? 

2. За допомогою мірного циліндра відміряйте 10 мл дистильованої води і 

вилийте її у хімічний стакан. 

3. Шпателем наберіть забруднену сіль і невеликими порціями насипайте її 

у стакан. 

4. Щоб прискорити процес розчинення солі, обережно помішуйте вміст 

стакана скляною паличкою з гумовим наконечником, здійснюючи колові рухи. 

5. Сіль припиняємо досипати тільки тоді, коли вона, незважаючи на 

помішування, перестає розчинятися у воді: 

 

Спостереження 

1. Яке забарвлення має суміш води, солі і домішок? 

2. Чи відбулося розчинення всіх речовин у суміші? 

3. Нерозчинні домішки... 

 

Дослід 2. 

Очищення добутого розчину фільтруванням. 

1. Виготовте фільтр: 

а) виміряйте діаметр лійки; 

б) візьміть квадратик фільтрувального паперу, сторона якого у 2 рази більша 

за діаметр лійки; 

в) аркуш зігніть навпіл, а потім ще раз навпіл (для цього згадайте, як ви 

вирізали сніжинки для новорічного свята); 

г) в отриманому квадратику зріжте плавною випуклою лінією сектор. 
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е) відігніть пальцем один шар сектора від трьох останніх і 

розправте.  

Отримаєте паперовий конус – фільтр. 

2. Укладіть його в лійку так, щоб він всією своєю поверхнею 

щільно прилягав до її стінок. 

3. Якщо фільтр великий, обріжте його так, щоб його край не 

доходив до країв лійки на 0,5 см. 

4. Фільтр змочіть трішки водою. Під час змочування тримайте його похило, 

повільно обертаючи лійку. Обережно притискайте його до стінок лійки. 

5. Помістіть лійку з фільтром у кільце лабораторного штатива, а потім 

підставте стакан так, щоб отвір відтянутого кінця лійки торкався внутрішньої 

стінки стакана, у якому буде збиратися фільтрат (відфільтрований розчин). 

6. По скляній паличці обережно маленькими порціями наливаємо рідину у 

лійку. 

7. Нижній кінець палички торкається стінок фільтра. Це захистить його 

цілісність. 

8. Фільтруємо розчин солі: 

Спостереження 

1. На стінках фільтра осідає…(що?) 

2. У стакан повільно стікає… (що?) 

3. Колір одержаного розчину фільтрату…(який?) 

 

Дослід 3. 

Добування солі випарюванням відфільтрованого розчину. 

Відфільтрований розчин солі – це однорідна суміш солі і води. Щоб її 

розділити, проведемо випарювання: 

1. Фільтрат вилийте у порцелянову чашку. 

2. Чашку поставте на кільце штатива. 

3. Нагрівайте полум’ям чашку, періодично помішуючи її вміст скляною 

паличкою. 

4. Щоб запобігти розбризкуванню рідини, активніше помішуйте гарячий 

розчин солі.  

5. Коли в чашці з’явилися кристалики солі, нагрівання припиніть. 

 

Спостереження 

1. Під час нагрівання на поверхні фільтрату спостерігаємо утворення… 

2. Вода активно… 

3. Колір утворених кристаликів солі (який?)… 
 

Зробіть висновки щодо набутих практичних навичок, необхідних для 

розділення забрудненої кухонної солі. 
 

۩Висновок: 

Виконуючи практичну роботу, …… 
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КРОК 7 
Атоми, молекули, йони. Будова атома. Поняття про хімічний елемент 
 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Структурні частинки речовини. Дізнаєшся про будову атома. Розумітимеш 

зміст поняття «хімічний елемент».  

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Розрізняти речовини молекулярної і немолекулярної будови. За діаграмою визначати 

поширеність хімічних елементів у природі.. 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

 

 

 
1. Стародавні греки Левкіп і 

Демокріт висловили 

припущення, що речовину 

можна ділити до найменших 

неподільних частинок -

АТОМІВ. 

Отже : Атом - найменша 

частинка хімічного елемента, 

яка входить до складу 

молекул простих і складних 

речовин. Складається з 

позитивно зарядженого ядра і 

негативно заряджених 

електронів. 

 

Під час хімічних реакцій атоми 

не руйнуються. Це хімічно 

неподільні частинки речовини. 

2. МОЛЕКУЛА - це 

найменша частинка даної 

речовини, здатна до 

самостійного існування, 

яка зберігає всі хімічні 

властивості речовини. 
Молекули можуть 

складатися з одного та 

декількох видів атомів, 

однакових або різних.  

 (О2, Н2О, КОН, …. ) 

 

3. Йон – це заряджена 

частинка, заряд якої 

обумовлений 

надлишком електронів 

(заряд « -») або їх 

нестачею (заряд « + »). 

(О
-2

, S
-2,

K
+1

, Аl
+3

 ) 

 

Катіони - позитивно 

заряджені частинки : 

Н
+1

, Са
+2

, Na
+1

, Mg
+2

. 

 

Аніони - негативно 

зарядженічастинки: 

Cl
-1

, S
-2

, O
-2

, N
-3

. 

 

1. Якщо структурними частинками речовини є молекули (речовини 

складаються з молекул), то такі речовини мають молекулярну будову. 
 

2. Речовини, що складаються з атомів або йонів, характеризуються 

немолекулярною будовою 
 
  

Структурні частинки речовини 
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 Хімічний елемент – це вид атомів, що мають певний позитивний  заряд 

ядра. 

Нині відомо 118  хімічних елементів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Англійський  учений Е. Резерфорд у 1911 році запропонував ядерну  

(планетарну) модель  будови атома. 
 
 
 
 

                       Ядро 
 

Протони       p1

1  

         +                     нуклони 
 

Нейтрони       n1

0  

Електронна оболонка 
 

Електрони       е−1
0  

 
 
 

Складові  атома 

Речовини 

Молекулярної будови Немолекулярної будови: 

Атомна, йонна, металічна 

1. Структурні частинки: молекули. 

2. Агрегатний стан: при звичайних 

умовах – гази, рідини, тверді 

речовини. 
3. Сили  притягання між молекулами 

– слабкі. 

4. Температури плавлення, кипіння – 

низькі. 

5. Легкоплавкі, леткі. 

6. Приклади:  

вода,  вуглекислий газ, цукор, спирт. 

1. Структурні частинки:  

атоми, йони, електрони. 

2. Агрегатний стан: при звичайних 

умовах – тверді кристалічні 

речовини. 

3. Сили  притягання між атомами або 

йонами – міцні. 

4. Температури плавлення, кипіння - 

високі. 

5. Тугоплавкі. 

6. Приклади: 

1. атомна будова – алмаз, графіт. 

2. йонна будова – луги, солі. 

3. металічна – метали: Са, Al,Hg. 
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Як позначити нуклід (тип атомів із певним значенням  нуклонного і 

протонного  чисел ) 

Приклад: 

А – нуклонне число = сумі протонів і нейтронів у ядрі атома 

Символ 

Z – протонне число =  числу протонів 

 

 
 
 

Завдання 1. 
Розгляньте схему будови атома і визначте, які  частинки на малюнку не 

названі: 

 

 
Завдання 2. 

Знайдіть відповідність між поняттям та визначенням 
Поняття Визначення 

1) Атом а)заряджена частинка або заряджена 

група атомів 

2) Молекула б) певний вид атомів 

3) Йон в) частинка, яка складається з однакових 

або різних  атомів, здатна до 

самостійного існування  

4) Хімічний елемент д) електронейтральна частинка, що 

складається з ядра та електронів 

 

Завдання 3. 
Який хімічний елемент найбільш поширений  у Всесвіті? 

 

а) Алюміній;              в) Гідроген;                 

б) Оксиген;               г) Силіцій. 

  

а б в г 

P31

15
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КРОК 8 
Хімічні елементи, їх назви і символи 
 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Назви і символи найпоширеніших хімічних елементів. 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Правильно називати, вимовляти, писати символи хімічних елементів.. 

 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

Хімічний елемент - це вид атомів, що мають однаковий 

позитивний заряд ядра  

Нині відомо 112 хімічних елементів. 

Назва 

хімічного 

елемента 

Латинська 

назва 

Хімічний 

символ 

Вимова знака 

хімічного елемента 

у формулі 

Назва простої 

речовини, утвореної 

цим елементом 

Алюміній Aluminium Al Алюміній алюміній 

Аргентум Argentum Ag Аргентум срібло 

Аурум Aurum Au Аурум золото 

Барій Barium Ba Барій барій 

Бор Borum B Бор бор 

Бром Bromum Br Бром бром 

Гідроген Hydrogenium H Аш водень 

Іод Jodum J йод йод 

Калій Kalium K Калій калій 

Кальцій Calcium Ca Кальцій кальцій 

Карбон Carboneum C Це вуглець 

Купрум Cuprum Cu Купрум мідь 

Магній Magnesium Mg Магній магній 

Манган Manganum Mn Манган марганець 

Меркурій Hydrargyrum Hg Гідраргірум ртуть 

Натрій Natrium Na Натрій натрій 

Нітроген Nitrogenium N Ен азот 

Оксиген Oxygenium O О кисень 

Плюмбум Plumbum Pb Плюмбум свинець 

Силіцій Silicium Si Силіцій кремній 

Сульфур Sulfur S Ес сірка 

Ферум Ferrum Fe Ферум залізо 

Флуор Fluorum F Флуор фтор 

Фосфор Phosphorus P Пе фосфор 

Хлор Chlorum Cl Хлор хлор 

Шведський хімік Й.Берцеліус ввів сучасне позначення хімічних 

елементів. Він запропонував використовувати як символи перші літери їх 

латинських назв. А якщо траплявся збіг перших літер, потрібно додати ще й 

другу літеру.  

Sulfur - S, Silicium - Si 

Сarboneum – C, Chlorum - Cl 

Hydrogenium – H, hydrargyrum - Hg 
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Завдання 1. 
1. Напишіть хімічні символи Кальцію, Карбону, Барію, Нітрогену, 

Силіцію. 

2. Найдрібнішими хімічно неподільними частинками речовини є: 

а) молекули; б) йони ; в) атоми . 

3. Який хімічний елемент найбільш поширений у природі? 

а) Оксиген; б) Силіцій; в) Гелій; г) Гідроген. 

 

Завдання 2. 

Знайдіть відповідність між назвами хімічних елементів та їх 

символами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знайдіть помилки, які допустив Незнайко. 

 

Незнайко:  

 

Ха! Атом, йон, молекули дрібненькі… 

Це так просто, друзі дорогенькі,  

Атом має свій заряд. 

Йон за йоном у Системі стали всі швиденько в ряд… 

Вони латинську назву мають, 

Символи я добре знаю. 

Гідроген - то символ N, всім це ясно як у день. 

А Сульфур я знаю – О, це відомо теж давно. 

Ломоносов у Систему їх поставив у ряди. 

Періодичну став вивчати, бачу - не минуть біди… 

Друзі,я прошу вас слізно, ви мені допоможіть, 

І помилки в цьому вірші якнайшвидше ви знайдіть. 

 

  

 

 

Назва елемента Символ Відповіді 

 1) Меркурій   а) C 1  

 2) Магній  б) S 2  

 3) Манган в) Mg 3  

 4) Карбон г) Mn 4  

 5) Сульфур д) Hg 5  
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КРОК 9 
Поняття про періодичну систему хімічних елементів  
Д.І. Менделєєва. Структура періодичної системи 
 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Будову періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Познайомишся 

з назвами і символами хімічних елементів. Матимеш уявлення про будову 

атома. 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Користуватися періодичною системою як довідковим інформаційним 

джерелом, знаходити хімічні елементи за їх положенням у періодичній системі. 

 

Казка 

Будинок, який побудував великий Хімік. 

Було це давно. У ХІХ столітті нашої ери жив і працював видатний 

хімік Дмитро Іванович Менделєєв. Довго казка розказується, та ще 

довше діло робиться. 40 довгих років будував вчений дім для хімічних 

елементів. На той час їх було відомо аж 63. У 1869 році будинок був майже 

готовий. 

Складався він з 7 поверхів (горизонтальних рядів), які Менделєєв назвав – 

періоди. І – 3 періоди вчений назвав малими, бо складалися вони лише зодного 

ряду, а от 4 – 7 називають великими (два ряди входять до складу періоду). 

Великий будинок мав 8 під'їздів – вертикальних стовпчиків, які Менделєєв 

назвав - групи. Група ділиться на головну і побічну підгрупу. Елементи, що 

складають довгий вертикальний рядок, належать до головної підгрупи. 

Відповідно короткий рядок – елементи побічної підгрупи. Горизонтальний ряд, 

перетинаючись з вертикальним, утворюють клітинки – квартири, де і живе 

хімічний елемент. Кожна клітинка – квартира має відповідний порядковий 

номер, який позначають літерою Z. Заряд ядра атома (число протонів) 

співпадає з порядковим номером хімічного елемента, число електронів 

дорівнює числу протонів, але має протилежний знак. Багато чого може 

розповісти клітинка – квартира про свого господаря. 

Навіть про будову атома. Ми вже знаємо, як визначити число протонів – 

це порядковий номер елемента. Число електронів = числу протонів, (але зі 

знаком - ). 

Можемо навіть визначити число нейтронів: від нуклонного числа 

(відносної атомної маси елемента – число, що заходиться під порядковим 

номером, яке потрібно округлити та виділити його цілу частину) відняти число 

протонів. 

Наприклад:  

К – ІІІ період, І група, головна підгрупа, № (К) – 19; 

Будова атома:  

протонів( p1

1 =19); нейтронів n1

0 =20 →(39 -19); електронів = -19. 

Отже, вирушаємо у подорож до періодичної системи хімічних елементів. 
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Структура періодичної  системи: 

 

 

Малі 

періоди 

 

 

Великі                      

періоди 
 

 

 

 

Хто  Систему добре взнає, 

Шлях важкий він подолає. 

Хімію він зрозуміє, 

Досягнути успіху зуміє! 

 

Завдання 1. 
Закінчіть речення. Замість крапок  поставте пропущені слова: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Назви деяких елементів у перекладі з грецької означають: 

Гідроген той, що породжує воду 

Літій камінь 

Оксиген «кислоту  породжую» 

Селен Місяць 

Гелій сонячний 

Хлор жовто-зелений 

Йод фіолетовий (фіалковий) 

Бром смердючий 

 

 

 

 

 

 

Період Ряд Група 

1 1 Підгрупа (А) Підгрупа ( Б) 

2 2 г п 

3 3 о о 

4 4 л б 

5 о і 

5 6 в ч 

7 н н 

6 8 а а 

9 

7 10 

Порядковий номер 

елемента = кількості…. 

  19 

К 

  39 

Калій 
Відносна атомна маса 

елемента = сумі …, 

які знаходяться в ядрі 

атома 
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Завдання 3. 
Знайдіть помилки, які допустив Незнайко. 

 

ПРИГОДИ НЕЗНАЙКА 
Що за сон мені приснився. Я мікроскопічним став 

І у атом приземлився, довго, довго там кружляв, 

Голова крутилась дуже, а таки в ядро попав… 

Я скажу по правді, друже, на таке я не чекав! 

Там зустрівся я з нейтроном і з маленьким електроном, 

Над ядром кружляв протон, усі мають суфікс – Он. 

Всі заряди поміняли:« +» на «-»,як завжди. 

Бачу, що в ядрі залишусь,не уникнути біди! 

Частинки всі мікроскопічні і за розміром малі: 

Хтось із них заряди має, а, можливо, хтось і ні. 

Знаю точно, що нейтрон заряд має - (+1). 

Це в же точно, що у батька я один розумний син! 

Друже, хочу я додому, тож прошу тебе потому, 

Швидше думай, розберись, хто в ядрі там залишивсь, 

Чи протон, чи електрон а, можливо,й сам нейтрон. 

Заряд визнач, масу теж, буду вдячним я без меж! 
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КРОК 10 
Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних 
елементів  
 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Поняття про атом, познайомишся з його кількісною характеристикою: масою 

атома та відносною атомною масою, одиницею вимірювання – атомною 

одиницею маси. Розшириш знання про будову періодичної системи хімічних 

елементів Д.І. Менделєєва.  

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Знаходити відносні атомні маси хімічних елементів, використовуючи періодичну систему. 

Навчишся правильно округлювати і виділяти цілу частину з десяткового дробу. 

 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

1. Завжди пам'ятайте, що атом це мікроскопічна частинка. 

2. Відповідно має дуже малу масу. Якщо виразити масу атома 

Гідрогену в грамах, то це =0,000 000 000 000 000 000 000 000 00166 кг 

або1,66 ×10
-27

 кг, або 
24

1066,1


 г. 

3. Маса атома Оксигену - 
23

1066,2


 г 
 

4. Маса атома Карбону - 
23

10994,1


 г. 

 

 

 

 

5. Щоб знайти відносну атомну масу хімічного елемента, який необхідно 

визначити, поділіть масу атома цього елемента на числове значення: 
 

1 а.о.м.=1,662×10
-24

г 

Атомна одиниця маси – величина, яка точно дорівнює одній дванадцятій 

частині(1/12) маси атома ізотопу Карбон – 12 

moa

Eam
EAr

..1

)(
)(   

 

6. Наприклад: 16999,15
10662,1

1066.2
)(

24

23

або
г

г
OАr 










 

Отже, маса атома Оксигену в 16 раз більша за 1/12 масу атома Карбону 

7. Аr (O) =16 

Відносна атомна маса елемента, у даному випадку Оксигену, показує, у 

скільки разів маса атома вказаного елемента більша за 1/12 масу атома 

Карбону (в 16 раз). 

 

8. Буква (r) означає relativus, що означає відносний. 

 

 

2423

)( 10662,110994,1
12

1

12

1
..1   гСmмоа а  
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9. Відносні атомні маси хімічних елементів можна знайти в Періодичній 

системі. Елементи розташовані в порядку зростання їхніх відносних 

атомних мас. 

 

10. Щоб виділити цілу частину з десяткового дробу, згадаймо, як правильно це 

зробити. Якщо наступне число після цілої частини менше 5- цілу частину 

числа залишаємо без змін. Якщо наступне число саме число 5, або більше 5, 

то до цілої частини числа додаємо 1. 

 

NB! 1. Виняток: Аr(Cl ) =35, 5 

  2. Аr(Е) – величина безрозмірна, тоді як абсолютна маса атома 

виражається у кілограмах чи грамах. 

 

Завдання 1. 
Користуючись Періодичною системою, знайдіть відносні атомні маси 

хімічних елементів, значення Аr (E) округліть до цілих чисел: 

Аr(N)=?; Аr(Nі)= ?; Аr(Li)= ?; Аr(Cr)= ?;  

Аr(О)=?; Аr(Cu)=?; Аr(Si)= ?; Аr(Na)= ?.  

 

Завдання 2. 
Встановіть відповідність: 

 

Відносна атомна маса Символ і назва елемента 

1.Аr (E)= 27 а) C (Карбон) 

2. Аr (E)= 108 б) Ag (Аргентум) 

3. Аr (E)= 31 в) Mg ( Магній) 

4. Аr (E)= 24 г) Fe ( Ферум) 

5. Аr (E)= 56 д) P (Фосфор) 

6. Аr (E)= 12 е) Al (Алюміній) 

 

а б в г д е 

      

Задача 1. 

Обчисліть абсолютну масу атома Оксигену, якщо відомо,  

що 1 а.о.м. =1,662×10
-27

кг 

Розв’язання: Оскільки відомо, що
moa

Eam
EAr

..1

)(
)( 

 
за формулою можна визначити m (a)E лемента, в цьому випадку абсолютну 

масу атома Оксигену: m(a)О=1 а.о.м . ×Аr(O);
 

m(a)О=1,662×10
-27

кг·16= 26,592 ×10
-27 

кг  
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Незнайко: 

 

Що таке відносна маса,я не знав до цього часу, 

Я у брата поспитав, довго Знайко щось мовчав, 

А тоді повчать почав: 

- Ти задачу прочитав? Формули застосував? 

- Так! Читав задачу раз. Не виходить вона враз! 

Формули я добре вчив! В голові їх розгубив… 

- Прочитай умову тричі, виясни, що там і як, 

Що дано і що питають, і розв'язувати як! 

Масу атома візьми,на а. о. м. ти поділи, 

Дріб округли,запиши, цілу частину залиши. 

- Я зробив,як він сказав. Швидко все я написав. 

Розв'язав задачу - клас !...ЧОТИРИ відповіді в нас? 

Вийшло знову - щось не так. Доки буде це отак? 

Друже, прошу, розв'яжи, вірну відповідь вкажи! 

 

Задача 2. 

Розв'яжіть задачу. Виберіть правильну відповідь: 

Маса одного атому Карбону –0,000 000 000 000 000 000 000 01993 г. 

Обчисліть абсолютну масу атома Сульфуру в грамах, якщо його відносна 

атомна маса дорівнює 32. 

 

а) 1,66 ·10
-24 

г ; б) 2,66·10
-23

 г; 

в) 5,31·10
-23

 г ; д) 9,30·10
-23

 г. 
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КРОК 11 
Хімічні формули 
 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Яку інформацію містить хімічна формула про речовину. Матимеш уявлення про 

такі поняття як: індекс, коефіцієнт. 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Читати хімічні формули, аналізувати їх якісний та кількісний склад, навчишся записувати 

формули простих і складних речовин за допомогою символів хімічних елементів, індексів та 

коефіцієнтів. 

 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

Хімічна формула – це умовний запис складу речовини за 

допомогою символів хімічних елементів та індексів. 

 

Індекс – цифра, яка записується в правому нижньому кутку хімічного символу і 

показує кількість атомів елемента, що входить до складу формули. 

 

Коефіцієнт – додатнє ціле число, яке записується перед формулою або перед 

хімічним символом, позначає кількість молекул або окремих атомів. 

ПРИКЛАДИ: 

3Н2О - три молекули води; 

4Al - чотири атоми Алюмінію 

 

ЩО ПОКАЗУЄ ХІМІЧНА ФОРМУЛА 

 

Інформація Приклад 1 Приклад 2 

1. Хімічна формула Н2О CO2 

2. Назва речовини вода Вуглекислий газ 

3. Якісний склад 
(які елементи входять до складу 

молекули) 

2 елементи входять до 

складу молекули: 

Гідроген і Оксиген 

2 елементи входять 

до складу молекули: 

Карбон і Оксиген 

4. Кількісний склад Молекула води 

утворена з 2-х атомів 

Гідрогену і 

1-го атома Оксигену  

у співвідношенні 

N (H) : N (O) 

   2     :    1 

Молекула 

складається з 1-го 

атома Карбону і 

2-х атомів Оксигену 

у співвідношенні 

N (C) :  N (O) 

   1     :     2 
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5. Масові відношення 

елементів можна визначити 

відношенням мас атомів 

кожного елемента, які входять 

до складу молекули 

2 атоми·Аr (Н) :Ar(O) 

2·1 : 16 

   2 : 16 

Скоротимо на 2 

   1 : 8 
Висновок: На кожні 9 

масових частин води 

приходиться 1 масова 

частина Гідрогену та 8 

масових частин Оксигену 

Аr (С) : 2 атоми·Ar(O) 

 12 : 2·16 

 12 : 32 

Скоротимо на 4 

 3 : 8 
Висновок: Це означає, 

що в кожних 11 масових 

частинах СО2 міститься  

3 масові частини 

Карбону та 8 масових 

частин Оксигену 

З іншою інформацією, яку можна визначити з хімічної формули, ви 

познайомитеся пізніше 

 

Речовини немолекулярної будови (у яких структурні частинки – атоми, йони) 

можна записувати формульними одиницями (К
+1

iСl
-1 ),  (Na

+1
i 1

3

NO ) 

 

Довідка  

                    2Аl2O3- 2 молекули алюміній оксиду 

 

Коефіцієнт 
(додатнє ціле 

число, що показує 

кількість молекул 

алюміній оксиду) 

Індекс 
(показує 

кількість 

атомів 

Алюмінію) 

Індекс 
(показує 

кількість 

атомів 

Оксигену) 
 

NB! КОЕФІЦІЄНТ і ІНДЕКС 1 – не пишуть  

 

Завдання 1. 

Напишіть формулу речовини, що складається: 

1. З двох атомів Алюмінію і трьох атомів Сульфуру… 

2. З двох атомів Гідрогену, одного атома Сульфуру, чотирьох атомів Оксигену.  

3. З одного атома Феруму і трьох атомів Хлору… 

4. З шести атомів Карбону, дванадцяти атомів Гідрогену та шести атомів 

Оксигену… 

 

Завдання 2. 

Підпишіть стрілочки. 

 

                                               3 Р2О5 

 

а) індекс; б) коефіцієнт; 

в) символ хімічного елемента; г) хімічна формула. 
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Завдання 3. 

Запишіть хімічні формули речовин, які читаються так: 

а) аш – два – о; б) ен – о – два; 

в) ес – о – три; г) аш – два – це – о – три. 

NB!    7- двохатомних молекул знають хіміки давно, 

Брат із братом давно разом – поодинці не дано. 

Щоб їх вивчити швиденько, на полях їх запиши, 

І у пам'яті навічно їх всі сім ти залиши. 

Н2, N2, O2, F2, СІ2, Br2, I2. 

 

 

 

 

 

 

Агрегатний стан речовин 
 

Н2, N2, O2, F2, СІ2,                          Br2,              I2 
         Гази                           рідина      тверда речовина 

Наприклад:  

3Cl2 – 3 молекули хлору;                    2Н2 – 2 молекули водню. 
 

Завдання 4. 

Що означають записи: 

4О2- ;    3О – 

N2- ;      2H2О – 
 

Завдання 5. 

Що означає позначення 2 Cu? 

а) дві молекули Купруму; б) дві молекули міді; 

в) два атоми Купруму; г) два атоми міді. 
 

Завдання 6. 

Який запис означає: три атоми Оксигену? 

а) 3MgO; в) 3О2 ; 

б) 3О ; г) 3Н2О. 
 

Завдання 7. 

Які хімічні записи Незнайко зробив неправильно? 

а) 1N2 ; в) 3О2;  

б) S1O2; г) Na2O.  
 

Задача : 

Відношення мас елементів Сульфуру та Оксигену в сульфур (VI) оксиді (SO3): 

а) 1 : 1; б) 2 : 1; в) 2 : 3; г) 1 : 2  

 

Група І V VI VIII 

 Н2 N2 O2 F2 

СІ2 

Br2 

I2 

а б в г 

а б в г 
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КРОК 12 
Багатоманітність речовин. Їх класифікація. Прості речовини 
 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Класифікацію речовин за складом їх молекул. Поглибиш знання про будову 

періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва.  

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Відрізняти поняття «хімічний елемент» від поняття «проста речовина».  

 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

Згадайте гру, в яку ви граєте у колі друзів. З літер, що утворюють це 

слово, складіть якнайбільше слів:  

 

р е ч о в и н а 

 

Наприклад: човен, вир, нива, вино, чин, нари, ар, нарив, ринва, ночви… 

З 8 літер можна скласти досить велику кількість нових слів. 

Нині відомо 112 хімічних елементів. З них 88 виявлені в природі та 24 – 

добуті штучно. 

Отже, атоми хімічних елементів можуть сполучатися між собою у 

найрізноманітніших поєднаннях, утворюючи величезну кількість речовин, як у 

вищевказаній грі. 

Зрозуміти суть допоможе схема: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОВІДКА. 

Проста речовина – це речовина, яка складається з атомів одного виду. 

До складу простої речовини входить лише один хімічний елемент. 

 

Завдання 1. 

Скориставшись таблицею із завдання 2, 

 а) назвіть просту речовину, утворену двома атомами Гідрогену; 

 б) назвіть просту речовину, утворену двома атомами Оксигену; 

 в) назвіть просту речовину, утворену двома атомами Флуору. 

 

 NB! Назва простої речовини не завжди співпадає з назвою хімічного 

елемента. 

Хімічні елементи 

Речовини 

Прості 

Метали Неметали 

Складні 

Неорганічні Органічні 
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Завдання 2. 

Знайдіть і випишіть елементи, назви яких не співпадають з назвами 

простих речовин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Завдання 3. 
Установіть відповідність між назвою хімічного елемента та простою 

речовиною, що він утворює: 

Хімічний елемент Проста речовина  

Хімічний елемент Проста речовина 

Назва Символ Назва  Формула 

Алюміній Al алюміній Al 

Аргентум Ag срібло Ag 

Барій Ba барій Ba 

Калій K калій K 

Кальцій Ca кальцій Ca 

Купрум Cu мідь Cu 

Магній Mg магній Mg 

Натрій Na натрій Na 

Меркурій Hg ртуть Hg 

Манган Mn марганець Mn 

Плюмбум Pb свинець Pb 

Станум Sn олово Sn 

Ферум Fе залізо Fe 

Цинк Zn цинк Zn 

Бром Вг бром Br2 

Гідроген Н водень H2 

Іод І йод I2 

Карбон С вуглець C 

Нітроген N азот N2 

Оксиген О кисень O2 

Силіцій Sі кремній Si 

Сульфур S сірка S 

Фосфор Р фосфор Р 

Флуор F фтор F2 

Хлор СІ хлор СІ2 

1  

2  

3  
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1. Оксиген а) золото  

2. Ферум б) азот 

3. Станум в) кисень 

4. Аурум г) залізо 

д) олово 

 

 

Завдання 4. 
Підкресліть речення,в яких мова йде про хімічний елемент, а не про 

просту речовину: 

а) Розчином мідного купоросу знищують шкідників рослин. Купрум 

входить до складу мідного купоросу. 

б) В стародавньому Єгипті дуже широко застосовували знаряддя праці, 

виготовлені з міді. 

в) Білки в живих організмах виконують ряд важливих функцій. Нітроген 

входить до складу білків. 

г) Азот, який входить до складу повітря, не бере участі в процесі дихання. 

д) До складу молекули води входить Оксиген. 

е) Взимку у водоймищах, покритих кригою, катастрофічно не вистачає 

кисню, що може стати причиною масової загибелі риби. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

4  
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КРОК 13 
Прості та складні речовини 
 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Класифікацію речовин за складом їх молекул. Познайомишся з основними 

класами неорганічних сполук: оксидами, кислотами, основами, солями. 

Матимеш уявлення про неорганічні та органічні речовини.  

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Розрізняти прості і складні речовини за їх формулами. Навчишcя записувати склад речовин 

за допомогою хімічних формул. Уперше спробуєш досліджувати речовини, їх описувати, 

узагальнювати та робити висновки. 

 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 
таблиця 

Проста речовина - це речовина, молекула 

якої складається з атомів одного елемента 

Залізо ( Fe), мідь (Сu), натрій (Na), 

 

Кисень (О2), хлор (Cl2),водень(Н2) 

Складна речовина - це речовина, 

молекула якої складаються з атомів різних 

елементів 

Кухонна сіль (NaCl),вода (Н2О), 

 

Вуглекислий газ (СО2) 

 

Класифікація речовин (схема) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1. 
Користуючись таблицею, знайдіть помилки у вірші Незнайки та складіть 

схему: 

 

Незнайко 

Вчусь я добре, по секрету всім, звичайно, розкажу. 

Ось я бачу речовини, де проста – я покажу. 

Як узнати – дуже просто: ти на формулу дивись: 

2-3 символи хімічні,отже, ти не помиливсь! 

У складної – бачиш, друже, символ тільки тут один. 

Речовини 
 

Прості 

Метали 

Складні 

Неметали Неорганічні Органічні 

О
к
си

д
и

 

К
и

сл
о
т

и
 

О
сн

о
ви

 

С
о

лі
 

Б
іл

к
и

 

В
уг

ле
во

д
и

 

Ж
и
р
и
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З 112 елементів маєм безліч речовин! 

 

РЕЧОВИНИ 

 

 ? ? 

Завдання 2. 

Розгляньте малюнки, визначте просту та складну речовину. 

1) 
 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3. 

1. Прочитайте казку, складіть схему «Речовини» 

 

КАЗКА 

В одній казковій державі «Хімічні речовини» жили-були дві 

сестри – царівни. Першу звали Проста речовина, другу – Складна. 

Проста речовина  ? 

Складна речовина  ? 
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Ворогували вони між собою за владу у державі. З часом царівни одружилися і 

народилися в них діти. У першої (та що керувала простими речовинами) 

народилися два сини – Метал і Неметал. У другої сестри було четверо дітей: 

Оксиди, Кислоти, Основи, Солі. Всі діти,на відміну від батьків, дружили і 

разом гралися. 

Син Метал був непосидючим, сріблясто – сірим, ковким, дуже любив 

проводити тепло і електричний струм, мав металічний блиск і завжди 

потрапляв у різні цікаві історії. Ось одна з них. Прогулюючись замком, він 

випадково натрапив на магніт і …прилип до нього. Побачив це його брат 

Неметал і разом з іншими дітьми кинувся рятувати його з халепи. Але зусилля 

виявилися марними. Тоді на допомогу прийшли мами. Проста та Складна 

речовини швидко порозумілися, порадились і почали чаклувати. Внаслідок 

цього Метал легко відокремився від магніту. З того часу дві сестри стали жити 

мирно і дружно. Їхня держава процвітала, а речовини, зустрічаючись, щиро 

обмінювались з друзями атомами й утворювали нові речовини. 
 

 

Довідка 

Бінарні сполуки (binarius) – сполуки, утворені двома елементами. 
 

Завдання 4. 
 1. З переліку речовин виберіть формули складних речовин (сполук): 

CuO, P2O5, 

H2SO4,  HCl, 

Mg,  H2, 

P,  KOH. 

 

2. Випишіть окремо формули бінарних сполук: 
 

 

Завдання 5. 

Розгляньте малюнки, на яких зображені моделі молекул і визначте просту 

та складну речовину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ця схема допоможе вам познайомитися з різними класами неорганічних 

речовин: 

 

Проста речовина ? 

Складна речовина ? 
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Основні класи неорганічних сполук 

 

 

 

 

 

 

 
 

Лабораторний дослід 2 

Тема: Ознайомлення зі зразками простих та складних речовин. 

Обладнання: мідь, кухонна сіль, сірка, залізо, олія, цукор, вода, графіт. 

Завдання. 
Ознайомтеся зі зразками речовин, які містяться у скляних банках з 

етикетками:  

Мідь – (Cu);  олія – (С17Н33СООН); 

кухонна сіль – (NaCl);  цукор – (С12Н22О11); 

сірка – S;  вода – (Н2О); 
залізо – Fe;  графіт – (С). 

 

Ви часто застосовуєте їх у повсякденному житті. Уважно розгляньте їх. 

Проаналізуйте формули речовин, заповніть таблицю: 

 

Назва 

речовини 

Хімічна 

формула 

Проста 

речовина 
Складна речовина 

Властивості 

речовин 

Метал Неметал Неорганічна Органічна 
Агрегатний 

стан 
Колір 

        

 

۩Висновок: Речовини є… та… . Їх різновид можна визначити за допомогою 

формули. Прості речовини – це речовини, молекули яких складаються з… 

Наприклад: … 

Складні речовини – це речовини, молекули яких складаються з…Наприклад: 

 

Завдання 6. 

У кожному ряді формул присутня формула речовини, яка відрізняється 

від своїх сусідів. Знайдіть її і поясніть, в чому її відмінності. 

ГРА "ЗАЙВИЙ ГРАВЕЦЬ" 

1. Р2О5, SОз, H2;  

2. N2, Аl, H2 ;  

3. К, О2, Ва(ОН)2 ;  

4. С12Н22О11, Н2О, NaCl. 

 

 

 

Складні 

неорганічні речовини 

(сполуки) 

Оксиди Кислоти Основи Солі 
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Завдання 7. 

Жарти художника 

За малюнками складіть формули простих і складних речовин: 

 1.                                                           2. 

 

 

? 

 

 

 

 

 

3.                                                                              4 

 

 

 

 

?? 

? 

 

 

 

 

5. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Завдання 8. Запишіть за допомогою хімічних символів: 

4 атоми Фосфору - ….; 3 молекули азоту - ….; 

2 молекули водню -….; 2 молекули вуглекислого газу. 
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КРОК 14 
Метали і неметали. Металічні та неметалічні елементи, їх 
розміщення в періодичній системі 
 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Суттєві відмінності (ознаки), за якими метали відрізняються від неметалів. 

Поглибиш знання про будову періодичної системи хімічних елементів 

Д.І. Менделєєва.  

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Розпізнавати метали і неметали. Визначати металічні і неметалічні елементи за їх 

розміщенням у періодичній системі хімічних елементів Д. І. Менделєєва.  

 

Завдання 1. 
Уважно прочитайте казку, замість крапок поставте потрібні 

пропущені слова. 

 

КАЗКА 

В тридев'ятім царстві в Хімії – державі 

Жили дружно поживали елементи браві. 

112 елементів проживали дружно,  

Спільний дім відбудували, жили не сутужно! 

7 довгеньких поверхів і 8 під'їздів. 

Всі квартири собі мають і гарних сусідів. 

Все було б у них Окей! Жили б де хотіли, 

Та уявні ті кордони все ж їх поділили. 

Ох! Ота діагональ від Бору до Астату! 

Лівий нижній кут металам - бо їх так багато! 

Неметали теж швиденько зорієнтувались, 

В правий верхній кут залізли, так там і зостались. 

Всім комфортно у квартирах і сусід - що треба! 

Руку дружби подають, якщо є потреба. 

Всі брати – це …. 

Дім зовуть. .. 

А під'їздів 8 … 

Поверх – це … . 

 

Завдання 2. 
1. Заповніть таблицю. 

2. З переліку речовин виберіть окремо метали і неметали, позначте 

знаками «+» та «-» характерні для них ознаки: сірка, натрій, вуглець, 

алюміній, золото, алмаз,калій, мідь,залізо, фосфор, ртуть. 
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ПРОСТІ РЕЧОВИНИ 

Прості 

речовини 

Приклади 

речовин 

Агрегатний 

стан 
Блиск 

Електро- 

провідність 
Ковкість 

Метали      

Неметали      

 

Завдання 3. 
До складу людського організму, зокрема клітин, входять макроелементи і 

мікроелементи, які становлять дуже малий відсоток до загальної маси тіла, але, 

якщо їх не вистачає – організм реагує хворобою. З їх переліку найбільший 

відсоток мають металічні елементи. 

Завдання: Визначте, до якої групи макро- чи мікроелементів належать 

Натрій, Кальцій, Купрум, Магній. 

З розрахунку на людину масою 70 кг 

Цинк – 3 г Натрій –  150 г 

Купрум – 100 мг Калій –  100 г 

Кобальт – 30 мг  Магній –  200 г 

Кальцій – 1,4 кг Ферум –  5 г 
 

Гра «Хрестики - нулики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 4. 

Позначте назву неметалічного елемента: 

а) Натрій;     б) Хлор;     в) Магній;     г) Кальцій. 

 

Завдання 5. 

Вкажіть ряд, всі елементи якого належать до металів: 

а) S, Cl, Hg, Zn ; б) H, C, O, N; 

в) K, Ca, Na, Mg ; г) S, K, Zn, B. 

 

а б в г 

    

1. Виграшний шлях – метали. 

О Mg Hg 

Fe Ca Si 

Au Cu S 

 

2.   Виграшний шлях – неметали 

N Cl Se 

Co S H 

P C Ca 
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КРОК 15 
Узагальнення і повторення вивченого 
 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Як працювати з інформацією, узагальниш і систематизуєш знання про певний 

об'єм вивченого теоретичного матеріалу. 
ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Узагальнювати та систематизувати одержані знання, вдосконалиш вміння працювати з 

завданнями тестової форми. Умітимеш описувати фізичні властивості речовин. 

 

Девіз: Недостатньо тільки отримати знання, потрібно вміти їх 

використовувати. 

Й.В. Гете 

 
Завдання 1. 

В якій частині полум’я слід нагрівати пробірку? 

а) у середній; б) у нижній; 

в) у верхній; г) тримати над полум’ям. 

 

Завдання 2. 
Запропонуйте план розділення суміші цукру і бензину, застосовуючи 

знання про способи розділення суміші. 

 

Завдання 3. 

Учень в школі отримав завдання описати властивості таких простих 

речовин, як: залізо, ртуть, сірку, золото. Він виконав домашнє завдання, але 

випадково розірвав аркуш зошита і на ньому залишилися лише описи 

властивостей речовин, назви ж речовин були втрачені.  

Допоможіть установити відповідність назв речовин за описом їх властивостей: 

Речовина Властивості речовини 

а) залізо 1. ...Речовина жовтого кольору, тверда, крихка, блиску не має. Погано 

проводить тепло і електричний струм. 

б) сірка 2…Сріблясто – біла блискуча речовина, рідка. Дуже легко розкочується на 

маленькі кульки. Легко випаровується. Її пари надзвичайно отруйні. 

Проводить тепло і електричний струм. 
 в) золото 3. …Сріблясто – сіра блискуча речовина. Тверда, пластична, легко 

кується. Добре проводить тепло і електричний струм. 

 г) ртуть 

 

4. …Блискуча і м'яка речовина жовтого кольору. Добре проводить 

електричний струм. Дуже пластична, її можна витягнути в дріт, товщина 

якого буде у 500 раз тонший за людську волосину. 

 

а б в г 
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Завдання 4. 

У кожному ряді присутнє слово, яке не належить до переліку і є 

виключенням. Знайдіть його. 
 

ГРА «ЗАЙВИЙ ГРАВЕЦЬ» 

а) стіл, газета, олівець, ручка, чашка з кавою, цукор, телефон; 

б) мінеральна вода, кров, молоко, дистильована вода, морська вода; 

в) залізо, сірка, золото, срібло, олово; 

г) кухонна сіль (NaCl), кисень (О2), вода (Н2О), вуглекислий газ (СО2). 

 

Завдання 5. 
У разі правильного виконання завдання, ви зможете прочитати один із 

періодів розвитку хімії. 

Кросворд «ЧУДОВА СІМКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Найменша хімічно неподільна частинка речовини. 

2. Автор відкриття закону збереження маси речовин. 

3. Наука про речовини та їх перетворення. 

4. Заряджена частинка, заряд якої обумовлений надлишком електронів 

(заряд «-» ) або їх нестачею (заряд «+»).  

5. Автор Періодичного закону. 

6. Твердий агрегатний стан води. 

7. Позитивно заряджений центр атома 

 

Завдання 6. 

Запишіть за допомогою символів позначення: 

а) два атоми Гідрогену; 

б) дві молекули вуглекислого газу; 

в) три окремі атоми Купруму; 

г) три молекули водню. 

 

Завдання 7. 

Хімічна формула простої речовини – це: 

а) НF; б) F2; 

в) СО; г) СО2. 

1      

2                 

3        

4    

5                 

6       

7      
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Завдання 8.  

Хімічна формула бінарної сполуки – це: 

а) N2; б) HNO3; 

в) NO2; г) Ca(NО3)2 . 

 

Завдання 9. 

Хімічна формула складної сполуки – це: 

а) О2 ; б) C; 

в) Н2SO4; г) 3Н2. 

 

Завдання 10. 

Установіть відповідність між формулою та її назвою: 

а) дві молекули вуглекислого газу; 1.   2 О2; 

б) два атоми Оксигену; 2.   2 О; 

в) дві молекули кисню;  3.   2 Н2О; 

г) дві молекули води. 4.   2 СО2. 

 

 

Завдання 11. 

У кожному ряді наявна формула, яка не належить до переліку і є 

виключенням. Знайдіть її. 

 

ГРА «ЗАЙВИЙ ГРАВЕЦЬ» 

а) Zn, Au,N2, Cu, Fe, Ag;  

б) N2,S, O2, Cl2,H2; 

в) HCl, CO, BaO, Ca, Al(OH)3; 

г) Р2О5, СаО, СО, Са(ОН)2, SO3. 
. 
 

 

  

а б в г 
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КРОК 16 
Валентність. Визначення валентності хімічних елементів 

 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Визначення поняття «валентність» і з’ясуєш його суть. 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Визначати валентність за допомогою періодичної системи хімічних елементів 

(найпростіший спосіб), сформуєш вміння визначати валентність елементів за формулами 

бінарних сполук та за допомогою графічних формул. 

 

Незнайко 

- Що ж за птах оця валентність? 

Я у Знайки запитав.  

Він у мене компетентний, 

От що він мені сказав: 

 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

Валентність - це властивість атома хімічного елемента 

приєднувати певну кількість атомів інших елементів. 

 

NB! 
1. Валентність позначається римською цифрою над символом хімічного 

елемента. 

1 – І, 2 – ІІ, 3 – ІІІ, 4 – IV, 

5 – V, 6 – VI, 7 – VII, 8 – VIII. 

 

2. За одиницю валентності взято валентність Гідрогену. 

3. Гідроген завжди одновалентний – Н (І). 

4. Оксиген завжди двохвалентний – О (ІІ). 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! 

6. Валентність неметалічного елемента у сполуках з Гідрогеном дорівнює 

різниці (8 - № групи, у якій розміщений елемент). 

Наприклад: у сполуці РН3 - валентність Фосфору ІІІ: (8 - №5 =3) 

 

Розглянемо приклади формул таких сполук: 
    І    І                               І   ІІ                               ІІІ  І                                      ІV  I 

Валентність Стала Змінна 

Елементи  IV – VII груп 

Мають змінну валентність 

(дивись  таблицю) 

Елементи  І – ІІІ груп 

Валентність співпадає з 

номером групи періодичної 

системи крім Сu 
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  HCl, H2S, NH3, CH4 

Із переліку формул видно, що атом Гідрогену утримує біля себе лише один 

атом іншого хімічного елемента, отже він завжди -одновалентний. 

7. Максимальне значення валентності збігається з номером групи 

періодичної системи, у якій він перебуває. 

 
Валентність можна відобразити за допомогою графічних формул. У цьому нам 

допоможе вже знайомий малюнок: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приклади: 

1. Зв'язок між атомами у молекулі замінимо рискою: 

 Н – Н, отже, для першого і другого атома Гідрогену валентність буде = І. 

2. У молекулі води два атоми Гідрогену з’єднані одним атомом Оксигену. 

Отже, валентність Гідрогену буде = 1, а валентність Оксигену = ІІ.  
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Молекулярна формула Графічна формула 
Валентність 

елементів 

I I  I I Н  ─ Cl; Н ─ Br 
 

  Н(І),Cl(І);  

Н(І),Br(І) HCl;   HBr 
I ІІ    Н(І),О(ІІ) 

Н2О (молекула води) 

 

Н ─ О 
   │ 
  Н 

 

 

I III     Н(І),N(ІІІ) 

NH3                                                      

(молекулаамоніаку) 

 

 

H ─ N ─ H 

  │   

  H   
 

  

Алгоритм (послідовність дій)  

визначення змінної валентності елементів 
1. У бінарних сполуках (які утворені двома елементами) сума одиниць 

валентності всіх атомів одного елемента = сумі одиниць валентності всіх 

атомів іншого елемента. 

2. Над хімічною формулою речовини записуємо відому валентність елемента:ІІ 

 Р2 О5 

3. Знаходимо найменше спільне кратне: 5·2 =10 (сума одиниць валентності 

одного елемента). 

4. Записуємо її над формулою зверху у квадратик: 
10 

                                                                               ІІ 

                                          Р2О5 

5. Ділимо суму одиниць одного елемента на індекс іншого елемента: 

 10 : 2 = 5 

6. Записуємо знайдену валентність над хімічним елементом: 
   V   II 

 Р2О5 

Завдання 1. 

Визначте валентність металів у оксидах: 

Na2O, Fe2O3, Al2O3, 

BaO, MgO, Ag2O. 
 

Завдання 2. 

Визначте валентність елементів за графічними формулами молекул: 

Графічна формула Валентність елементів ( ?) 

С ═О  

N ≡ N  

 H ─ O   

  │   
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Завдання 3. 
У якій із сполук валентність Хрому найнижча: 

 

a) Cr2O3;  б) CrO3; в) CrO. 

 

Завдання 4. 
У якій із сполук, формули яких зазначено нижче, валентність Нітрогену 

найнижча: 

а) NO; б) N2O5; 

в) NH3; г) NO2; 

 

Завдання 5. 

5. У якій із сполук, формули яких зазначено нижче, валентність Сульфуру 

найнижча : 

а) SO3; б) SO2; в) H2S.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

O ═ S ═ O 

  │   

H ─ O   
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КРОК 17 
Складання хімічних формул за валентністю атомів 
елементів 
 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Алгоритм (послідовність дій) складання хімічних формул бінарних сполук за 

валентністю елементів. 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

 Визначати валентність одного елемента за відомою валентністю іншого в сполуках. 

Складати формули бінарних сполук за валентністю елементів. 

 

Незнайко 

Вивчив символи я гарно, в формули їх записав. 

«1» бал за це отримав, бо валентності не знав. 

Ставив індекс як попало, 2 чи 3,чи 0 ставав. 

Знайку все це стурбувало, алгоритм мені він дав. 

Друзі, трапилося диво, формула тепер красива! 

Алгоритм вам треба знати,тож вам хочу його дати! 

 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

Алгоритм 

складання хімічних формул бінарних сполук за валентністю 

1. У бінарних сполуках, які утворені двома елементами, сума одиниць 

валентності всіх атомів одного елемента = сумі одиниць валентності всіх 

атомів іншого елемента (основне правило). 

2. Запишіть символи і укажіть над ними значення валентності: 
    VI  II 

 SО 
3. Знайдіть найменше спільне кратне для числових значень валентностей н.с.к. 

Наприклад, (6 і 2) буде саме число 6 (бо воно ділиться і на себе, і на сусіднє) 

4. Записуємо його над формулою зверху у квадратик: 
6 

  VI     II 

 S О 

5. Ділимо н. с. к. на валентність кожного елемента: 

 
 VI    ІI 

 S О 

6. Знаходимо відповідні числа - індекси ставимо у формулу: 

індекс 1 у формулі біля Сульфуру не пишемо; 

індекс 3 ставимо біля Оксигену 

Кінцевий вигляд формули: SO3 

 

 

 

 

6 
6 : 6 = 1 

6 : 2 = 3 
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Завдання 1. 

1.Знаючи  валентність  елементів, напишіть формули  таких сполук: 
VII  II                                    V    II                                 III   I                                         II    I  

ClO, AsO, PH, ZnCl,  
VI  II                                     II    II                                     I     II                                   II    II     

CrO, CrO, NaO, FeO, 
III    I                                     III   I                                     II  II                                      IV II 
FeCl, CrCl, CO, СO,   

 

Завдання 2. 

Складіть  формули речовин за відомою  валентністю: 
 

III                                           II                                          IV                                                 I 

FeO, CuO, MnO, MgCl, 
                                              III                                            III                                          II 
MgO, BO, AlP, KS, 
III                                          IV                                         VII                                        IV 
CrO, SiO, MnO SO. 

 

Завдання 3. 

Заповніть таблицю  формулами сполук даних елементів: 

 

елементи О S (II) Cl (I) 

H    

K    

Zn    

Al    

Fe (II)    

Fe (III)    
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КРОК 18 
Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за 
хімічною формулою 

 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Суть поняття «відносна молекулярна маса речовини». 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Обчислювати відносну молекулярну масу простих і складних речовин, а також 

знаходити відносну формульну масу.  

 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

1. Маси атомів і молекул надзвичайно малі. 
 

2. Маса атома Карбону=1,994 · 10
-23

 г.  

2423

)( 10662,110994,1
12

1

12

1
..1   Сmмоа а

 

 

Відносна молекулярна маса речовини (Мr) - це відношення маси молекули 

до 1 а.о.м. 

NB! Мr- безрозмірна величина 
 

3. Відносна молекулярна маса речовини показує у скільки разів маса 

молекули більша за 1/12 маси атома Карбону – 12. 

 

4. Хімічна формула речовини дозволяє обчислити її відносну молекулярну 

масу, яка чисельно дорівнює сумі відносних атомних мас усіх атомів, що 

входять до її складу.  

Щоб обчислити відносну молекулярну масу, потрібно підсумувати відносні 

атомні маси елементів і обов’язково врахувати їх кількість атомів (індекс) 

Mr (EmEn) = m·Ar(E) + n·Ar(E) 

 

Незнайко 

В нашім класі 9 хлопців та 8 дівчаток. 

Скільки в класі буде учнів? Це вам на початок. 

Приклади : 

Мr(CO)=Ar (C) + Ar(O)=12 +16 =28 

Mr (H2O) = 2·Ar(H) + Ar(O)= 2·1 +16 =18 

Mr (H3PO4)=3·Ar(H) + Ar(P) +4·Ar(O)=3·1+31+4·16= 98 

 

5. Відносна формульна маса позначається і обчислюється так, як і відносна 

молекулярна маса речовини: 

Відносні формульні маси простих іонів = відносним атомним масам хімічних 

елементів: 

Приклади:  

Мr(CaO)=Ar (Ca
+2

) + Ar(O
-2

)= 40 +16 =56 

Мr(CaO)=Ar (Ca) + Ar(O)=40 +16 =56 
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Мr[Са(NO3)2] = Ar(Ca)+2·Ar(N)+ 2·3·Ar(O)=40 +2·14+6·16=40+28+96=164 

Завдання 1. 

Обчисліть відносні молекулярні маси таких сполук: 

CO2, Н3РО4, 

Fе2О3, Ва(ОН)2, 

NaCl, Al2(SO4)3. 

 

Завдання 2. 

Позначте формулу речовини з відносною молекулярною масою 102: 

а) CO2 ; б) Cr2O3; 

в) Fe2O3; г)Al2O3,  

 

Завдання 3. 

Відносна молекулярна маса сульфур (VI) оксиду дорівнює: 

а) 44; б) 80; 

в) 64; г) 62. 
 

Завдання 4. 

У якої із сполук відносна молекулярна маса більша? 

а) H3PO4; б)H2SO3 

 

Завдання 5. 

Обчисліть відносні молекулярні маси речовин і поставте знаки<,> 

 або = замість крапок : 
а) Мr(О2) …. Мr (N2) ; 

б) Мr(SО2) …Мr (NО2); 

в) Мr(Н2SО4) … Мr (НNО3); 

г) Мr[Аl2(SО4)3 … Мr[Са(NО3)2]. 

 

Завдання 6. 

Позначте порядковий номер елемента № (Е),що утворює речовину  

Е2О5  з відносною молекулярною масою 182: 

а) № 15; б) №23; 

в) № 13; г)№ 33. 

 

 

  



60 
© Хоменко Н.Г. 

КРОК 19 
Масова частка хімічного елемента в речовині 
 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Як застосовуючи набуті знання з математики про частки та знаходити 

масові частки хімічних елементів у складі речовини. 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Обчислювати масову частку хімічних елементів у сполуках, а також знаходити відношення 

мас елементів.  

 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

Для того, щоб краще зрозуміти про що йде мова, давайте 

повернемося до римованих рядків про учнів, що навчаються в класі: 

 

НЕЗНАЙКО 

 

В нашім класі 9 хлопців та 8 дівчаток, 

Скільки в класі буде учнів? Це вам на початок. 

Математик дівчат частку просить знайти слізно, 

Ну а хлопці, певна частка, позирають грізно! 

Ситуація у класі не годиться аж ніяк, 

Нумо швидше визначати частку хлопців - забіяк! 

 

1. Легко і просто підрахувати число учнів, що навчаються в даному класі. 

9 хлопців + 8 дівчаток =17 учнів. 

2. На уроках математики ви розв'язували задачі на знаходження частки числа 

від його загальної кількості. 

Пригадуємо: 

17 приймаємо за 1 

9 становитиме х; 

17 : 9 = 1 : х 

17

91
x  

х =0,53  

щоб виразити у відсотках 0,53, помножимо на 100%; 

відсоток хлопців у класі становитиме : 53%. 

Відсоток дівчат: 100% - 53% = 47%. 

Відповідь: 53% – хлопці, 47 % – дівчата. 

 

1. Щоб знайти частку від цілого (W) потрібно:  

 

числоціле

числавідчастка
W   
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Щоб знайти у відсотках: 

%100
числоціле

числавідчастка
W  

)(

)(
)(

речовиниMr

елементаArn
EW


  

У відсотках: 

%100
)(

)(
)( 




речовиниMr

елементаArn
EW  

 

Масова частка елемента у сполуці – це відношення маси всіх атомів 

елемента в цій речовині до загальної маси речовини. 

 

n - число атомів елемента у молекулі; 

Ar(Е) – відносна атомна маса елемента; 

Mr – відносна молекулярна маса речовини; 

 

NB!1. Сума масових часток усіх елементів =1, якщо у відсотках – 100% 

2. W - величина безрозмірна. 

3. W – називають дубль – ве. 

 

Приклади розв'язку задач: 

Задача 1. 

Обчисліть  масові частки Фосфору і Оксигену в  фосфор (V) оксиді:Р2О5, 

а) Застосуємо формулу  визначення масової частки елемента у 

сполуці 

 

 

 

NB! Сума масових часток елементів - 0,44 + 0,56= 1 

 У відсотках - 44% + 56% = 100% 

Дано:            

Р2О5 

W(P) - ?      

W(О) - ?           
)(

)(
)(

речовиниMr

елементаArn
EW


  Ar  (P)  =31 

Ar  (О)  =16 

Mr (Р2О5)  =2·Ar(P) + 5·Ar(О)= 2·31 + 5 ·16 = 142 

 

б)  Запишемо  формули  для визначення    W (P)   та  W(О) 

%100
)(

)(2
)(

52





OPMr

PAr
PW   деn  =2 ; %100

)(

)(5
)(

52





OPMr

OAr
OW де n=5; 

в)  Зробимо  розрахунки: 

%44%100
142

312
)( 


PW  

%56%100
142

165
)( 


OW  

Відповідь: масова частка Фосфору 0,44 або   44% 

                 масова частка Оксигену  0,56 або  56% 
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Завдання 1. 

Обчисліть масові частки елементів у калій оксиді (К2О). 

 

Завдання 2. 

Обчисліть масові частки елементів у натрій нітраті (NaNO3). 

 

Завдання 3. 

 Позначте формулу сполуки, в якій масова частка Феруму найменша : 

а) Fe3O4; б) FeO; 

в) Fe2O3; г) FeS. 

 

 

 

 

 

  



63 
© Хоменко Н.Г. 

КРОК 20 
Обчислення масової частки елемента в складі речовини. 
Розв'язування задач на визначення хімічних формул за 
масовою часткою елемента, що входить до складу 
речовини 
 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

 Про обчислення відносної молекулярної маси простих і складних речовин, а 

також поглибиш знання про обчислення масової частки хімічного елемента в 

складі речовини. 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Обчислювати масову частку хімічних елементів у сполуках, а також навчишся розв'язувати 

задачі на визначення хімічних формул за масовою часткою елемента, що входить до складу 

речовини.  

 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

Масова частка елемента показує, яку частку становить маса атомів 

даного елемента від усієї маси речовини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначення хімічної формули речовини за даними про її кількісний склад. 

 

 

 

 

)(

)(
)(

речовиниMr

елементаArn
EW


  

У відсотках: 

%100
)(

)(
)( 




речовиниMr

елементаArn
EW  

1. Зверніть увагу на відношення індексів у формулі сполуки: 

 а : b = n(A) : n(В)  

2. Число атомів елементів прямо пропорційне відношенню мас елементів до 

їх відносних атомних мас: 

     )(

)(
:

)(

)(
:

ВAr

Bm

AAr

Am
ba   

3. Якщо відомі масові частки хімічних елементів у сполуці, можна 

скористатися такою формулою: 

     )(

)(
:

)(

)(
:

ВAr

ВW

AAr

AW
ba   
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Задача 1. 

Молекула сірчистого газу складається  з одного атома  Сульфуру і двох атомів 

Оксигену. Запишіть  хімічну формулу сполуки,  визначте  в ній відношення мас 

елементів та обчисліть масову частку  Оксигену. 

Розв’язання: 

1. Формула складається  з 1 атома Сульфуру і 2 атомів Оксигену →  SO2. 

 

 

 

 

 

Відповідь: На одну масову частину Сульфуру  приходиться одна масова 

частина Оксигену. 

2.   Визначимо масову частку Оксигену у сполуці  SO2. 

)(

)(2
)(

2SOMr

OAr
OW


  

%505.0
64

162
)( 


 абоOW  

Відповідь:   W(O) =50% 

 

Задача 2. 

Визначте  формулу речовини  одного із оксидів  Феруму,  якщо масова частка 

Феруму в ньому становить  70%, а Оксигену -30% 

 

       Дано:                                 Розв’язання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar(S) 

32 

1 

: 2Ar(O) 

: 32 

: 1   
 

1. Знаходимо в таблиці  

Ar (Fe) = 56;  

Ar(O)= 16; 

 

2. Знаходимо співвідношення масових часток  елементів 

до їхніх  відносних атомних мас: 

)(

)(
:

)(

)(
:

OAr

OW

FeAr

FeW
ba   

W(Fe) = 70%  

W(О)  =30%   

FeхOу- ? 
 

16

30
:

56

70
: ba  

88.1:25.1: ba  
3. Поділимо  обидва  числа  на найменше  число: 

5.1:1: ba  

4. Індекси (число атомів у молекулі) - зажди цілі числа. Тому обидва числа  

потрібно помножити на таке число(2),   щоб  вони стали  цілими. 

 а  :  b =    2 : 3 → Fe2O3  

Відповідь: Формула сполуки: Fe2O3 
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Задача 3. 

У якійпарі   речовин  масова частка  першого у формулі   елемента  більша: 

а)  FeO  чи  Fe2O3; в) NO   чи  N2O5; 

б)  FeO  чи  FeCl2 ; г) Al2O3чи  AlCl3. 

 

Задача 4. 

У якій із сполук міститься більше   Феруму: у сполуці   FeO масою 36 г, чи у 

сполуці   Fe2O3 масою 80 г? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 5. 

Масова частка  Оксигену в  сполуці   СиО   складає: 

а) 75%;             в) 20%; 

б) 25%;               г) 16%.                                                                      

Задача 6. 

Сірчистий газ має формулу -  SO2.  Обчисліть вміст Сульфуруу 8г цього оксиду. 
 

Задача 7. 

У скільки разів   масова частка Нітрогену більша в гідроксиді амонію NH4OH, 

ніж  у  нітратній  кислоті   HNO3  ? 
 

Задача 8. 

Відношення мас елементів Сульфуру  та Оксигену  в  сульфур (VI) оксиді  (SO3) 

а) 1 : 1;                  в) 2 : 3;              

б) 2 : 1; г) 1 : 2. 

Розв’язання 

1. Визначимо  Mr(FeO) та Mr(Fe2O3)  

Mr(FeO)   =  Ar ( Fe )  + Ar(O)=   56 + 16= 72 

Mr(Fe2O3)  = 2 ·Ar (Fe ) + 3·Ar(O)=  2· 56 +  3 ·16 =160 

2.  Визначимо вміст  Феруму  в FeO 

56 г  (Fe) міститься у  72 г (FeO) 

х г  (FeO) міститься у 36 г (FeO) 

  56  : х  = 72 :36 

72

3656 
x  

х = 28 г (Fe) міститься у  36 г (FeO) 

Дано:                                                  

m (FeO) = 36г    

m (Fe2O3 ) =80г 

W (Fe) у  (FeO) - ?   

W 1(Fe) у (Fe2O3) - ? 
 

3. Визначимо вміст  Феруму в Fe2O3 

112г (Fe) міститься у   160 г (Fe2O3 )   

 х  г  (Fe) міститься у    80 г (Fe2O3)   

 112 : х =  160 :  80 

160

80112 
x  

х= 56 г   (Fe) міститься в  80 г (Fe2O3) 
 

Відповідь:  сполука  Fe2O3має більший  вміст  Феруму, ніж сполука  FeO 
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КРОК 21 
Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують 
 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Набуті з курсу природознавства знання про явища природи . Знатимеш, за 

якими ознаками відрізняються фізичні і хімічні явища, розумітимеш суть 

поняття «хімічні реакції». 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Розрізняти фізичні та хімічні явища та описувати ознаки хімічних реакцій. 
 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

Сонце в небі світить ясно, 

Хмара в небі он біжить, 

Блискавка майнула класно! 

Грім загуркотів за мить. 

Он тополя загорілась, 

Свічкою вогонь горить, 

Почорніла, задиміла, 

Бо суха давно стоїть. 

Все міняється довкола: 

Явищ безліч бачиш ти, 

То природи вічне коло - 

Їх повинен знати ти. 
 

Явища – це будь – які зміни, що відбуваються в навколишньому світі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЯВИЩА 

природи 

магнітні 
електричні 

механічні 

світлові 

звукові теплові 

хімічні 

Явища природи 

Фізичні Хімічні 

1. Механічні 

2. Електричні 

3. Магнітні 

4. Світлові 

5. Звукові 

6. Теплові 

Горіння 

Гниття 
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NB! У явищах фізичних – 

Завжди так відбувається: 

Зміни відбулися 

А речовини …? 

(Такими ж залишаються.) 

 

Фізичні явища – це зміни, внаслідок яких не відбувається перетворення 

одних речовин в інші (танення льоду, утворення інею, кування заліза…) 

В хімічних явищах завжди 

Чудеса трапляються: 

Може буть вогонь і дим- 

Речовина міняється! 

Перетворення її  

ми спостерігаємо: 

Це все ознаки її – 

Так їх називаємо. 

Хімічні явища – це зміни, внаслідок яких з одних речовин утворюються 

інші. 

Приклади: ржавіння заліза,скисання молока, горіння паперу, горіння бензину… 

 

NB! Хімічні явища             це хімічні реакції 

 

Ознаки хімічних реакцій 
Умови виникнення і перебігу 

хімічних реакцій 

1. Зміна кольору реагуючих речовин 

2. Утворення або розчинення осаду 

3. Утворення або поглинання газу 

4. Поглинання або виділення теплоти 

5. Поява або зникнення запаху 

6. Поява полум’я або світіння 

1. Подрібнення та перемішування  

 реагуючих речовин 

2. Дотримання певного 

температурного режиму 

3. Контактування реагуючих 

речовин 

4. Збільшення тиску для газуватих 

речовин 

 

Лабораторний дослід 3 

 

Тема: Проведення хімічних реакцій 

Обладнання: мідний дріт, харчова сода, оцтова кислота, вапняна вода, тигельні 

щипці, спиртівка, стакан, паличка з гумовим наконечником. 

Завдання. Проведіть хімічні реакції, які супроводжуються характерними 

ознаками:  

а) зміна кольору речовини; 

б) виділення газу; 

в) поява осаду. 



68 
© Хоменко Н.Г. 

 

1. Результати спостережень запишіть у таблицю. 

2. Зробіть висновок, у якому дайте визначення поняття хімічні реакції та 

назвіть зовнішні ефекти (характерні ознаки), що супроводжують хімічні 

реакції. 

Дослід 1. Реакції, які протікають зі зміною кольору 

 

Хід роботи  Що спостерігаєте? 

Шматочок мідного дроту за допомогою щипців 

внесіть у полум'я спиртівки. Через хвилину 

нагрівання припиніть.  

 

 

Дослід 2. Реакції, які протікають з виділенням газу 

 

Хід роботи  Що спостерігаєте? 

У стакан з водою насипте невелику кількість 

харчової соди. Скляною паличкою з гумовим 

наконечником перемішайте вміст стакану, а потім 

повільно вливайте сюди розчин оцтової кислоти. 

 

 

Дослід 3. Реакції, які протікають з появою осаду 

 

Хід роботи  Що спостерігаєте? 

Налийте в пробірку прозорий розчин вапняної води. 

Уставте в пробірку скляну трубочку і пропускайте 

через цей розчин повітря з вуглекислим газом, яке ви 

видихаєте. 

 

۩Висновок: …. 

 

Завдання 1. 

Визначте, які ознаки хімічних реакцій Незнайка забув намалювати: 

 

 
 

Речовини, що вступають в реакцію, мають назву вихідні речовини (або 
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реагенти). 

 

 

Речовини, які утворюються внаслідок реакції, мають назву продукти реакції. 

 

 

 

 

Завдання 1. 

Які з наведених явищ є хімічними: 

а) замерзання води; б) загнивання м'яса; 

в) танення сніжинок; г) плавлення цукру. 

Завдання 2. 

Укажіть фізичне явище природи: 

а) фотосинтез; б) випадання дощу; 

в) танення снігу; г) гниття опалого листя. 

 

Завдання 3. 
Укажіть, у якому випадку відбулася хімічна реакція: 

1. У розчин оцтової кислоти помістили кристали соди. Виділився газ. 

2. У посуд з негашеним вапном долили холодної води. Температура води 

підвищилась. 

3. У чайнику закип’ятили воду. Спостерігається утворення бульбашок. 

4. У воді розчинили цукор. Вода стала солодкою. 

 

 

Завдання 4. 

Хімічні реакції супроводжуються різними зовнішніми ефектами: 

1. Дрова горять з виділенням... 

2. Поверхня мідних предметів з часом змінює свій… 

3. Протухання яєць супроводжується виділенням... 

4. Вапняна вода під час пропускання через неї 

вуглекислого газу… 

 

Завдання 5. 
Ознаки хімічної реакції: 

а) зміна форми тіла; б) випадання осаду; 

в) зміна об’єму тіла; г) виділення газу. 

 

 

 

 

А   +   В                                          С  +D 

 

Реагенти Продукти реакції 

№ Зовнішній ефект 

1  

2  

3  

4  

а б в г 

а б в г 

а б в г 
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КРОК 22 
Практична робота № 3. 
Дослідження фізичних і хімічних явищ 

 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Поняття про фізичні та хімічні явища. З’ясуєш ознаки та умови їх перебігу. 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Працювати з лабораторним обладнанням, проводити хімічний експеримент. 

На підставі одержаних експериментальних даних під час проведення 

практичної роботи ти навчишся узагальнювати та робити висновки.  
 

Обладнання: мідний дріт, розчин оцтової кислоти, шматочки крейди, 

спиртівка. 

 

Завдання. 

За допомогою експериментів дослідіть фізичні та хімічні явища, 

встановіть між ними відмінності. З’ясуйте ознаки та умови їх 

перебігу. Удосконалюйте прийоми поводження з лабораторним обладнанням. 
 

З правилами техніки безпеки ознайомлений і зобов’язуюсь виконувати:…. 

Довідка  

1. Фізичні явища – це зміни, внаслідок яких не відбувається 

перетворення одних речовин в інші (танення льоду, утворення інею, 

кування заліза…) 

2. Хімічні явища – це зміни, внаслідок яких з одних речовин утворюються 

інші (іржавіння заліза, скисання молока, горіння паперу…) 

 

Завдання 1. 

Які види явищ природи наведені у вірші? 

Сонце в небі світить ясно, 

Хмара в небі он біжить, 

Блискавка майнула. Класно! 

Грім загуркотів за мить. 

Он тополя загорілась, 

Свічкою вогонь горить, 

Почорніла, задиміла, 

Бо суха давно стоїть. 
 

Дослід 1. 

Скручування мідної дротини в спіраль 

Завдання. 
Закрутіть мідну дротину навколо ручки або олівця. 

Обладнання: Відповідно до завдання для проведення досліду самостійно 

підберіть обладнання. 

 

Що спостерігаєте? Чи відбулося перетворення речовини? 

  

۩Висновок: в результаті проведеного досліду речовина … 

Спостерігали … явище. 
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Дослід 2. 

Прожарювання мідної спіралі 

Завдання . 

Закріпіть мідну спіраль у тримачі і прожарте 2-3 хв. у полум’ї спиртівки. В якій 

частині полум’я слід тримати мідну спіраль? 

Не забудьте правильно загасити спиртівку! 

 

Обладнання: Відповідно до завдання для проведення досліду самостійно 

підберіть обладнання. 

Що спостерігаєте? Чи відбулося перетворення речовини? 

  

۩ Висновок: у результаті проведеного досліду речовина … Спостерігали … 

явище. Умови і ознаки виникнення та перебігу: …. 

 

Дослід 3. 

Подрібнення шматочка крейди 

Завдання. 

Подрібніть за допомогою ступки і товкачика шматочок крейди. 

 

Обладнання: Відповідно до завдання для проведення досліду самостійно 

підберіть обладнання. 

Що спостерігаєте? Чи відбулося перетворення речовини? 

  

۩Висновок: у результаті проведеного досліду речовина … 

Спостерігали … явище. 

Дослід 4. 

Змішування крейди з розчином оцтової кислоти 

Завдання . 
У пробірку висипте порошок крейди і залийте її розчином оцтової кислоти. 

Обладнання: Відповідно до завдання для проведення досліду самостійно 

підберіть обладнання. 

 

Що спостерігаєте? Чи відбулося перетворення речовини? 

  

۩Висновок: в результаті проведеного досліду речовина … 

Спостерігали … явище. 

 

Умови і ознаки виникнення і перебігу: …. 

Загальний висновок:………..  
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КРОК 23 
Фізичні і хімічні властивості речовини. Як вивчають хімічні 
сполуки та явища. Спостереження й експеримент у хімії 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Методи вивчення природи, зокрема методи вивчення хімічних сполук і явищ.  

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Проводити хімічний експерименті вести спостереження за його перебігом. На 

підставі одержаних експериментальних даних навчишся узагальнювати та робити 

висновки.  

 

Казка. 

Жили-були в двох різних державах величезна кількість 

речовин. Їх було так багато в кожній країні, що королеви Фізики і 

Хімії, так звались ці держави, ніяк не могли визначити число своїх громадян і 

постійно ворогували між собою. Усім жителям двох країн були видані паспорти 

або інші документи, що посвідчують особу. Королеви нарешті зустрілись, щоб 

назавжди вияснити, яка ж держава більша і сильніша. На зустрічі виявилось, що 

громадяни цих двох держав одні і ті ж. Мало того, речовин близько                    

20 мільйонів ! 

– Не може такого бути! – закричала володарка Фізики. – Мої піддані 

відрізняються від ваших особливими ознаками, за якими їх легко знайти. 

Колір, смак, запах, густина, температури плавлення і кипіння, пластичність і 

ковкість, електро- і теплопровідність, здатність намагнічуватись. Ми гордо 

називаємо їх фізичними властивостями. 

- Але почекайте, - обурилася королева Хімії. - Мої піддані не тільки 

мають якісь там фізичні властивості, вони всі як один здатні на героїчні вчинки! 

Ми називаємо їх хімічні властивості. Речовини вступають в реакції і 

створюють зовсім інші речовини. Ось чому наше королівство таке багате!  

Довго б тривала ворожнеча, але речовини поклали їй край. Адже існують 

вони в одному навколишньому світі. А королівства? Держави навчились жити 

дружно, адже фізика і хімія – природничі науки. А методи вивчення природи 

допомагають розширити знання про навколишній світ . 

 

 

 

 

 

 

 

1. На уроках хімії перед тобою завжди стоятимуть нові завдання, 

комплекс питань (проблем), які ти повинен будеш обов'язково вирішувати . 

2. Користуючись підручниками, посібниками та іншими джерелами 

інформації, ти намагатимешся якомога більше дізнатись про завдання, які тобі 

треба буде виконати. 

3. Опрацювавши їх, тобі буде цікаво висувати свої гіпотези для 

МЕТОДИ 

вивчення природи 

вимірювання 

експеримент 

спостереження 

Хімія – наука 

експериментальна 
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розв'язання проблеми. На основі гіпотез дослідник – експериментатор будує 

припущення про те, яким чином він має намір досягти поставленої мети.  

4. У ході виконання лабораторних дослідів та практичних робіт ти будеш 

проводити експерименти, дослідження, які будуть практично підтверджувати 

гіпотези.  

5. З курсу природознавства ти знаєш, що найдавнішим методом вивчення 

природи є спостереження. Під час досліду за допомогою органів чуття: зору, 

слуху, нюху та дотику ти будеш проводити спостереження та вести записи. 

6. Здійснивши спостереження над речовинами і явищами, ти обов'язково 

їх будеш зіставляти, порівнювати і аналізувати. 

7. Результати досліджень дають можливість узагальнити, підбити 

підсумки, виявити закономірності. 

8. Після одержаних результатів ти обов'язково повинен зробити 

висновки – коротко сформульовані речення (тези), які відтворюють важливі 

положення проведеного дослідження.  

 

 

 

Завдання 1. 
З переліку речовин: крейда, спирт, мідний купорос, сода, олія, оцтова 

кислота, кухонна сіль  

* виберіть речовини за подібними властивостями: а) тверді речовини; б) рідкі 

речовини; в) речовини, які мають запах, г) розчинні у воді; 

*заповніть таблицю; 

Агрегатний стан 
Наявність 

запаху 
Розчинність у воді Колір речовин 

Тверді 

речовини 
Рідина Газ 

 Розчинні 

у воді 

Нерозчинні 

у воді 

 

     

* сформулюйте висновок, у якому дайте відповідь на запитання: за якими 

Проблема (нове завдання, яке потребує дослідження) Крок перший 

Пошук інформації (збір даних з різних інформативних 

джерел) 

Крок другий 

Гіпотеза – наукове припущення для пояснення 

окресленого кола питань 

Крок третій 

Експеримент – цілеспрямований контрольований вплив 

на досліджуваний об'єкт. Створюються штучні умови для 

проведення 

Крок 

четвертий 

Спостереження (задіяні органи чуття) Крок п'ятий 

Аналіз результатів експерименту (обробка матеріалів, 

пояснення отриманих результатів, їх групування) 

Крок шостий 

Узагальнення – поєднання окремих частин в єдине ціле за 

їхніми спільними ознаками 

Крок сьомий 

Висновок – відтворення важливих положень проведеного 

дослідження. Загальна оцінка практичної значущості 

Крок восьмий 

Кроки пізнання 
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фізичним ознаками різні речовини подібні або відрізняються одна від одної? 
 

 

Завдання 2. 

Серед указаних нижче властивостей укажіть ті, які можна виявити за 

допомогою органів чуття: 

а) густина; б) колір; в) смак; 

г) температура кипіння; д) запах; е) твердість; 

а б в г д е 

      

 

Завдання 3. 
 

Замість знаків запитань запишіть відповідні терміни: 

 

 

 

 

 
 

 

Незнайко 

Вирішив одного разу стати вченим я відразу. 

Все для цього я зробив : висновок мене добив. 

А отой експеримент - ледь не знищив мене вщент ! 

Гіпотези висував і проблеми будував… 

Довго, довго в інтернеті інформацію шукав. 

Спостереження проводив, узагальнення робив, 

Навіть свій закон відкрив! Тільки щось я накрутив … 

Ученим звісно хочу стати. Ви мені допоможіть, 

У етапів цих досліджень послідовність відновіть! 

1- ?, 2 -?, 3 - ?, 4 - ?, 5 -?, 6 -?, 7 - ?. 
 

Завдання 4. 

Знайдіть відповідності між вказаними хімічними явищами в лівій колонці та 

зовнішніми ефектами в правій 

 

1) Почорніння срібних виробів а) виділення газу 

2) Взаємодія соди з оцтом б) поява осаду 

3) Помутніння вапняної води під час 

пропускання крізь неї вуглекислого 

газу 

в) поява полум’я (тепла і світла) 

4) Горіння сірника г) зміна забарвлення 
 

 

 

 

а б в г 

    

Явища - ? 

Можуть бути: 

а) ? б)  ? 

Речовина зберігає свої властивості. 
Можлива зміна агрегатного стану – ? 

Відбувається 
перетворення 
речовин – ? 
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Домашній експеримент 2. 

Взаємодія харчової соди із лимонною кислотою, кефіром, соком 

квашеної капусти 

 

Незнайко запросив своїх друзів на кухню і почав експериментувати. 

Приготував 3 стакани. У перший стакан всипав 1 чайну ложку лимонної 

кислоти, потім долив води і обережно перемішав розчин. У другий – налив 

кефіру. В третій – сік квашеної капусти. Потім у стакани насипав по одній 

чайній ложці харчової соди. Вміст посудин обережно перемішав. Друзі 

Незнайки були в захваті.  

Тож і ви часу не гайте, 

Кефір із содою змішайте! 

Газ якийсь там пузирить. 

Що і як там – дослідіть! 

 

Результати спостережень запишіть у зошит. 
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КРОК 24 
Узагальнення і систематизація знань з теми «Початкові 
хімічні поняття» 
 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Основні початкові хімічні поняття, узагальниш та систематизуєш знання про 

певний об'єм вивченого теоретичного матеріалу. 
ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Узагальнювати та систематизувати одержані знання, удосконалиш уміння працювати з 

завданнями тестової форми.  

 

Завдання 1. 

Графічний диктант: 

Правильна відповідь: «Так» познач – , «ні»   --- 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            
 

1. Повітря є неоднорідною сумішшю. 

2. Воду від солі можна відділити випарюванням. 

3. У суміші компоненти зберігають свої фізичні та хімічні властивості. 

4. Періодична система складається з 8 періодів. 

5. Третій період називають великим. 

6. Атом Карбону у шість разів важчий за атом Гідрогену. 

7. Для Оксигену характерна змінна валентність. 

8. Відносна молекулярна маса дорівнює сумі відносних атомних мас усіх 

хімічних елементів, що входять до складу молекули, з урахуванням числа 

атомів кожного елемента. 

9.  Одиниця вимірювання відносної молекулярної маси – кілограм 

10.  Хлор – металічний елемент. 

11.  У хімічних явищах енергія може виділятися у вигляді теплоти. 

12. Зміна агрегатного стану – ознака фізичного процесу. 

 

Завдання 2. 

Відносна молекулярна маса дорівнює: 

а) відношенню молекулярної маси до 1 а. о. м.; 

б) добутку відносних атомних мас елементів, які входять до складу молекули; 

в) відношенню маси молекули до 1/12 маси атома карбону; 

г) сумі відносних мас елементів, які входять до складу молекули. 
 

 

 

Завдання 3. 

Позначте формулу речовини, відносна молекулярна маса якої дорівнює 71 

а) СаО; б) Сl2; 

в) SO3; г) Al2O3.  

а б в г 
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Завдання 4. 

Відносна молекулярна маса глюкози, формула якої С6Н12О6, дорівнює: 

а) 124; б) 180; 

в) 98; г) 216. 

 

Завдання 5. 

Запищіть за допомогою хімічних символів: 

2 атоми Кальцію - …; 

3 молекули кисню -…; 

1 атом Гідрогену - …; 

3 молекули води - …. 

 

Завдання 6. 

Користуючись періодичною системою хімічних елементів, 

заповніть таблицю. 
 

Назва 

хімічного 

елемента 

Символ 

Поряд-

ковий 

номер 

Кількість 

протонів 

у ядрі 

Кількість 

електронів в 

атомі 

оболонці 

Аr 

Алюміній      

Калій      

Карбон      

Магній      

Силіцій      

Хлор      

Йод      

Цинк      

 

ГРА: «Хрестики – нулики» 

 

Завдання: Закреслити прямими лініями елементи – метали:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

 

Na К 

Р 

 

Li Fe 

Zn 

 

W Au 
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Завдання 7. 

 

Вкажіть неправильно складену формулу: 

а) РО5; б) H2S; 

в) SO3; г) Al2O3. 
 

Завдання 8. 

 

У якій із сполук валентність елемента найнижча? 

1) P2O5; 5) SO2; 

2) Ga2O3; 6) Cl2O7; 

3) SiO2; 7) OsO4;  

4) Li2O; 8) CaO. 

 

Завдання 9. 

 

У якій із сполук масова частка Оксигену вища. 

а) Fe3O4 ; б) Fe2O3. 
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КРОК 25 
Контроль навчальних досягнень з теми «Початкові хімічні 
поняття» 

 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Рівень своїх навчальних досягнень. 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Узагальнювати та систематизувати одержані знання, вдосконалиш вміння 

працювати з завданнями тестової форми.  

 

І ВАРІАНТ 

Початковий рівень (3 бали) 

(За кожне правильно виконане завдання - 0,5 бала) 
 

1. Закінчіть речення: 

1. Проста речовина – це речовина, яка складається з атомів… 

2. Будь – які зміни, що відбуваються в навколишньому світі, називають… 

3. … - заряджена частинка, заряд якої обумовлений надлишком електронів або 

їх нестачею.  
 

2. Навпроти назв хімічних елементів проставте їхні символи: 

Алюміній -…; Хлор - …. ; 

Цинк -…; Оксиген -… . 
 

3. Укажіть у дужках, яке явище відбувається ( фізичне – Ф, чи хімічне –Х): 

Іржавіння заліза – (   ); Протухання яєць – (   ); 

Гниття листя – (   ); Плавлення олова – (   ). 
 

4. Укажіть символ металічного елемента: 

а) О; б) Р; 

в) Са; г) Н. 
 

5. Хімічна формула складної сполуки – це: 

а) N2; б) Fe; 

в) Н2SO3; г) 3Н2. 
 

6. Укажіть валентність Гідрогену в сполуках: 

а) ІІ; б) ІV; 

в) І; г) III. 
 

Середній рівень (3 бали) 

(За кожне правильно виконане завдання – 1 бал ) 
 

7. Відносна молекулярна маса сульфур (ІV) оксиду (SO2) дорівнює: 

а) 44; б) 80; 

в) 64; г) 62. 
 

8. У якій із сполук, формули яких зазначені нижче, валентність Сульфуру 

найнижча:  

а) SO3; б) SO2; в) Н2S. 
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9. Укажіть неправильно складену формулу: 

а) AlO2; б) ZnO; 

в) CuO; г) Na2O. 
 

Достатній рівень (3 бали) 

(За кожне правильно виконане завдання – 1,5 бала) 
 

10. Позначте формулу сполуки, в якій масова частка Феруму найбільша: 

а) Fe3O4; б) FeO; 

в) Fe2O3; г) FeS.  
 

11. У яких формулах валентність елементів визначена неправильно: 
             І                                                 ІІ                                                   ІІ 

а) Ag2O; б) Fe2O3; в) NO2; 

     ІV                                                II                                                  V 

г) СH4; д) CrO; е) P2O 5. 
 

Високий рівень (3 бали) 

12. Задача: 

Визначте формулу сполуки Купруму з Оксигеном, у якій масова частка 

Оксигену – 11%. 
 

ІІ ВАРІАНТ 

Початковий рівень (3 бали) 

(За кожне правильно виконане завдання – 0,5 бала) 
 

1. Закінчіть речення: 

1. … - вид атомів, що мають однаковий заряд ядра. Їх нині відомо 112 . 

2. Явища, під час яких не відбувається перетворення одних речовин в інші, 

називають… 

3. … - це речовина, молекули якої складаються з атомів різних елементів. 
 

2. Біля назв хімічних елементів проставте їхні символи: 

Натрій - … ; Гідроген -… ; 

Сульфур - …; Ферум - … . 
 

3. Укажіть у дужках, яке явище відбувається (фізичне – Ф, чи хімічне –Х): 

Утворення туману - (   ); Скисання молока - (   ); 

Горіння дерева - (   ); Танення снігу - (   ). 
 

4. Укажіть символ неметалічного елемента: 

а) Fe; б) Р; 

в) Са; г) Na. 

5. Хімічна формула простої речовини – це: 

а) N2; б) FeО; 

в) Н2SO3; г) 3Н2О. 

6. Укажіть валентність Оксигену в сполуках: 

а) ІІ; б) ІV; 

в) І; г) III. 

а б в г д е 
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Середній рівень (3 бали) 

(За кожне правильно виконане завдання – 1 бал ) 
 

7. Відносна молекулярна маса сульфур (VІ) оксиду (SO3) дорівнює: 

а) 44; б) 80; 

в) 64; г) 62. 
 

8. У якій із сполук, формули яких зазначені нижче, валентність Нітрогену 

найнижча: 

а) NO; б) N2O; 

в) NO2; г) NH3. 
 

9. Вкажіть неправильно складену формулу: 

а) КO; б) ZnO; 

в) CаO; г) Na2O. 

 

 

Достатній рівень (3 бали) 

(За кожне правильно виконане завдання – 1,5 бала) 

 

10. Незнайко дуже поспішав скласти формули сполук за відомою валентністю 

елементів і деякі формули склав неправильно. Допоможіть йому знайти 

помилки: 
             І                                                ІV                                                    III 

а) CuO; б) CO; в) P2O3; 
           II                                           III                                                      II 

г) Н2S; д) CrO; е) MnO2. 

 

11. Знайдіть відповідності між вказаними хімічними явищами в лівій колонці 

та зовнішніми ефектами у правій 

1) Поява зеленого нальоту на виробах 

з міді 

а) виділення газу 

2) Взаємодія соди з оцтом б) зміна запаху 

3) Протухання яєць в) поява полум’я (тепла і світла) 

4) Горіння свічки г) зміна забарвлення 

 

 

 

Високий рівень (3 бали) 

12. Задача  

У якій речовині і у скільки разів масова частка Нітрогену більша: в амоній 

гідроксиді (NH4OН) чи у нітратній кислоті (HNO3)? 

а) у 3 рази;  б) у 2 рази; 

в) у 4 рази;  г) у 2,5 рази. 

 

 
  

а б в г д е 

      

а б в г 
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КРОК 26  
Закон як форма наукових знань. Закон збереження маси 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Сутність закону збереження маси речовин та його значення для розвитку хімії. 

Отримаєш більший об'єм інформації про видатних учених, які відкрили цей 

закон. 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Записувати словесні та хімічні схеми реакцій, навчишся розв'язувати задачі. 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

Закон – це словесний або математичний вираз об'єктивних 

незалежних від людини закономірностей,які існують у природі: 

а) закон носить універсальний характер (тобто всебічний) і охоплює 

всю сукупність властивостей і явищ; 

б) закон – це лаконічно сформульоване визначення, твердження, 

істинність яких постійно підтверджується практикою. 

Два вчені незалежно один від одного відкрили закон збереження маси 

речовин.  

1748 – закон збереження матерії сформулював М. Ломоносов: «Усі зміни, що в 

натурі трапляються є такого стану, що скільки чого в одного тіла 

відніметься, стільки додасться до іншого.» 
 

19 – річний юнак, син архангельського рибалки, разом з обозом 

мороженої риби прибув до Москви, щоб стати учнем Слав’яно-греко-

латинської академії.  

 

 

 М.В. Ломоносов був одним із перших, хто вивчав хімічні процеси не 

тільки якісно, але й кількісно за допомогою терезів. Проводячи 

прожарювання металів у герметичних посудинах та зважуючи запаяні 

реторти на початку досліду і після нагрівання, він установив, що 

загальна маса реагентів і продуктів під час реакції не змінюється. 

  За словами О.С. Пушкіна, М. Ломоносов: «Історик, ритор, механік, 

хімік, мінеролог, художник і віршотворець – він все це дослідив і все це 

збагнув.» Учений провів близько 4000 дослідів із виготовлення 

різнокольорового скла для мозаїки. 

 

У 1789 р. французький хімік А. Лавуазьє прийшов до аналогічного 

висновку. 

Він уперше відкрив, що при горінні виділяється не таємничий флогістон із 

речовини, що горить, а це новий елемент сполучається з речовиною… Один із 

засновників термохімії. Під час французької революції зазнав смертної кари. 
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Хімічні реакції можна записувати за допомогою кількох способів: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умовні позначення хімічних схем 

 Напрямок реакції 

             t 
 

Реакція проходить при нагріванні 

            Р Реакція проходить при підвищеному тиску 
            К 

 
Реакція проходить при наявності каталізатора 

 Реакція проходить з утворенням осаду 

 Реакція проходить з виділенням газу 

+Q,        -Q Реакція проходить з виділенням або поглинанням 

теплоти 

 

Задача 1. 

У пробірці  нагріли 8 г сірки з певною масою ошурків заліза. Після реакції 

утворилося 22 г складної речовини – ферум сульфіду. Яка маса залізних ошурків 

вступила в реакцію з сіркою? 

 

 

Формулювання закону Сутність закону 

Маса речовин, що вступили в 

реакцію (реагентів), дорівнює 

масі продуктів реакції 

У ході хімічних реакцій  атоми  

зберігаються. Кількість атомів і маса 

атома до реакції  і після реакції 

залишаються незмінними, тому й маса 

речовини не змінюється 

Значення закону  збереження маси речовини 

1. Відкриття закону сприяло дальшому розвитку хімії як науки. 

2. На основі закону виконують практично важливі обчислення. 

3. Закон використовують для складання хімічних рівнянь. 

Способи  запису хімічних реакцій: 

Словесна схема  реакції Хімічна схема реакції 

Приклади реакцій 

Магній + кисень → магній 

оксид 

Mg  + O2→   MgO 
Використовують  хімічні 

символи замість слів 
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Відповідь:  14 г залізних ошурків прореагувало з сіркою. 

 

Задача 2. 

При розкладі 23,3 г меркурій оксиду виділилось 3,2 г кисню. Обчисліть масу 

ртуті, яка утворилася при розкладі. 

 

Задача 3. 

На окиснення заліза масою 1,68 г витратили кисень масою 0,64 г. Укажіть 

масу одержаної залізної окалини. 

а) 4,64 г; б) 2,32 г; 

в) 1,02 г; г) 3,48 г. 

 

Задача 4. 

У результаті розкладання води електричним струмом одержали кисень масою 

128 г та водень масою 16 г. Яка маса води, що розклалась? 

а) 288 г; б) 394 г ; 

в) 144 г; г) 112 г. 

 

Завдання 5. 
Позначте твердження, яке розкриває закон збереження маси: 

а) маса вихідних речовин зберігається під час реакції; 

б) маса речовин, що вступили в реакцію, дорівнює масі речовин, що 

утворилися в результаті реакції; 

в) маса реагентів дорівнює масі продуктів реакції; 

г) маса продуктів реакції зберігається під час хімічної реакції. 

 

Завдання 6. 

 Закон збереження маси речовини був відкритий у 1789 році: 

а) О.М. Бутлеровим; б) Д. Дальтоном; 

в) М.В. Ломоносовим; г) А. Лавуазьє. 

 

 

  

Дано: 

m( S) = 8 г           

m(( FeS) =22г      

m ( Fe) - ? 

Розв'язання 

Складаємо  словесну схему реакції: 

залізо + сірка  →  ферум  сульфід 

?  +  m(S) = m(FeS) 

?  +  8г=  22г 

х + 8 =22  

х = 22 - 8  

х = 14(г) 

 

а б в г 

    

а б в г 
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КРОК 27  
Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння 
 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Визначення хімічної формули та хімічного рівняння, знатимеш алгоритм 

складання хімічних рівнянь . 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

 Перетворювати схему реакції на хімічне рівняння на основі закону збереження маси 

речовини. Навчишся складати рівняння реакцій за схемами. 

 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

Це варто згадати: 

1. Складові хімічних реакцій: 

Речовини, що вступають в реакцію, мають назву вихідні речовини (або 

реагенти). 

Речовини, які утворюються внаслідок реакції, мають назву продукти реакції. 

 

 

 

 

2. Хімічні реакції записують за допомогою схем реакцій і хімічних рівнянь. 

3. Сума атомів кожного елемента до реакції повинна дорівнювати сумі атомів 

після реакції. 

4. Атоми хімічних елементів під час хімічних реакцій не виникають і нікуди не 

зникають, відбувається лише їх перегрупування. 

5. Хімічна формула - це умовний запис складу речовини за допомогою 

символів хімічних елементів та індексів 

 2 Аl2O3  - 2 молекули алюміній оксиду 

 

Коефіцієнт                     
 додатнє ціле число,що          

показує кількість   молекул             

алюміній оксиду 

індекс 

показує кількість 

атомів Алюмінію 

індекс 

показує кількість атомів Оксигену 

Завдання 1. 

Скільки атомів кожного хімічного елементу входить до складу формули? 

Зразок № 1 

2 Аl2O3  

 

 

 

Відповідь: 2 

молекули алюміній оксиду містять: 

4 атоми Алюмінію та 6 атомів Оксигену. 

Зразок № 2 

 2Са 3(РО4)2 

 

 

(2·3) →6 атомів Са 2 ·2) →4 атоми Р (2 ·4· 2) → 16 атомів О 

А   +   В                                          С  +D 

 

Реагенти Продукти реакції 

 2 Аl2O3  

 

 

(2 · 2 ) → 4 атоми  Al (2 · 3) →6 атомів О 
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Відповідь: 2 молекули кальцій ортофосфату містять:  

6 атомів Кальцію, 4 атоми Фосфору, 16 атомів Оксигену. 

 

Хімічне рівняння – це умовний запис хімічної реакції за допомогою 

хімічних формул і коефіцієнтів. 

 

Незнайко 

Як рівняння записати, 

Я вам швидко розповім, 

Адже це потрібно знати 

Семикласникам усім! 

 

Алгоритм написання рівнянь. 

Щоб схему реакції перетворити на рівняння, 

необхідно зробити наступні кроки: 

 

1. Згадуємо положення, яке виходить із закону збереження маси (сума 

атомів кожного елемента до реакції = сумі атомів кожного елемента після 

реакції), підрахуємо кількість атомів кожного елемента до реакції і після 

неї.  

2. Порівнюємо одержані числа. 

3. Якщо числа неоднакові, необхідно підібрати коефіцієнти. 

4. Знаходимо для двох чисел найменше спільне кратне (н.с.к.), яке ділиться і 

на перше і на друге число. 

5. Ділимо н.с.к. на перше число, це буде І (перший) – коефіцієнт. Поділимо 

н.с.к. на друге, отримаємо другий коефіцієнт. 

NB! Коефіцієнти ставимо перед формулою. 

6. Послідовність постановки коефіцієнтів: 

а) якщо рівняння нескладні, починаємо урівнювати з елемента, який має 

більшу кількість атомів; 

б) у складніших рівняннях (формули складаються з двох і більше 

елементів, у схемі реакції записані декілька формул речовин) урівнюємо за 

таким логічним ланцюжком: 

метал → неметал → Гідроген → Оксиген. 

7. Правильність урівнювання перевіримо по сумі атомів Оксигену в лівій і 

правій частинах рівняння. 

8. Бувають випадки, коли у рівнянні число атомів Оксигену не урівнюється, 

(формули реагентів і продуктів реакції записані правильно, і сама схема 

реакції складена правильно) тоді першу формулу вихідної речовини 

потрібно помножити на коефіцієнт -2. 

9. Між лівою і правою частинами рівняння ставимо знак =. 
 

Завдання 1. 
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1. Злий чарівник розірвав ліві і праві частини схеми реакцій. Допоможіть лівим 

і правим половинкам знайти одна одну. 

2. Перетворіть схеми реакцій на хімічні рівняння (урівняйте їх): 
реагенти 

 

продукти 

 

 

реагенти 

 

Zn + O2  Mg3N2  Zn + Cl2 

реагенти 

 
реагенти 

 

продукти 

 

P + O2 Al + Cl2 ZnO 

продукти 

 

 

реагенти 

 
реагенти 

 

 
P2O5

 K +H2O  Mg + N2  

продукти 

 

продукти 

 

 

продукти 

 

 ZnCl2 KOH +H2  AlCl3 

Завдання 2. 

 

Складіть рівняння реакцій за поданими схемами: 

 

Na + Cl2 → NaCl Ca + O2→ CaO 

P + O2 → P2O5  K + H2O → KOH + H2↑ 

КClO3 → KCl + O2↑  Na2O + H2O → NaOH 

NaOH + H2SO4→ Na2SO4 +  H2O H2S + O2→ SO2 ↑ + H2O 
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КРОК 28  
Тренувальні вправи на складання рівнянь хімічних реакцій. 
Ознайомлення з різними типами реакцій за ознакою: 
кількість і склад реагентів та продуктів реакції 
 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Типи хімічних реакцій за ознакою: кількість і склад речовин, що вступають у 

реакцію і утворюються після реакції. Познайомишся з алгоритмом дій при 

складанні хімічних рівнянь реакцій. 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Урівнювати рівняння реакцій на основі закону збереження маси речовини. Удосконалиш 

вміння і навички складати рівняння реакцій за схемами. 

 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

Типи хімічних реакцій 

 
Назва 

типу 

реакції 

Схема реакції Основні ознаки 
Приклади 

схем реакцій 

Реакції 

сполучення 

 

 

А + В →АВ 

 

Реакції, унаслідок 

перебігу яких з двох 

або декількох речовин 

утворюється одна    

речовина 

C + O2→CO2 

N2+H2→ NH3 

 

Реакції  

розкладу 
 

АВ →А + В 

 

Реакції, унаслідок 

перебігу яких з однієї 

речовини 

утворюються дві або  

кілька речовин 

КClO3 → KCl +O2 ↑   

 

Н2О →Н2↑+O2↑   

Реакції 

заміщення 
 

А+ВС → АС+ В 

 
 

 

Реакції, унаслідок 

перебігу яких атоми 

простої речовини  

заміщають атоми 

одного з елементів 

складної речовини   

Мg +HCl →MgCl2+H2 

 

Al+Cr2O3→Al2O3+Cr 

 

 

Реакції 

обміну 
 

 
АС+ВД →АД +ВС 

 

 
 

Реакції, унаслідок 

перебігу яких складні 

речовини 

обмінюються своїми 

складовими 

частинами й 

утворюють молекули 

нових сполук 

NaOH + HCl →NaCl + Н2О 

 

KCl+AgNO3→AgCl↓+KNO3 

 

Завдання 1. 

1. Установіть відповідність між схемами реакцій та їхніми типами. 

2. Складіть рівняння реакцій за поданими схемами. 

а) СаО + СО2 →СаСО3; 1. Реакція сполучення; 

б)H2SО4 + КОН →К2SO4 + Н2О; 2. Реакція розкладу; 

в) HgO→ Hg +O2; 3. Реакція обміну; 
а б в г 
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г) Аl + HCl → AlCl3 + H2. 4. Реакція заміщення. 

Алгоритм дій при складанні хімічних рівнянь реакцій: 

1. У лівій частині рівняння запишіть формули реагентів (якщо їх декілька), між 

ними поставте +. 

2. Поставте одну рисочку в напрямку продуктів реакції. 

3. Напишіть формули реагентів, що утворилися в результаті реакції (якщо їх 

декілька), між ними поставте +. 

4. Перевірте, ураховуючи валентність, чи правильно складені формули всіх 

речовин. 

5. При необхідності розставте коефіцієнти. 

6. Поставте між лівою і правою частинами рівняння знак =. 

7. Перевірте: сума атомів кожного елемента до реакції = сумі атомів 

кожного елемента після реакції. 

 

Завдання 2. 

Розставте коефіцієнти у схемах реакцій. Укажіть реакції розкладу: 

а) Na + O2 →Na2O; 

б) КNО3→ КNО2+ O2;  

в) Аl(ОН)3→ Al2O3+ H2O; 

г) КМnO4→K2MnO4 + MnO2+ O2. 
 

Завдання 3. 

Вставте в рівняння реакцій пропущені формули і підберіть коефіцієнти: 

S + … → SO2; P + O2 →…; 

… +O2→ H2O;  H2 + …→ HCl. 

 

Завдання 4. 

Запишіть рівняння реакцій утворення бінарних сполук із простих речовин: 

К +O2 = Ca+ O2 = 

S+O2 = H2+Cl2 = 

Na +S = Al+ O2 = 

Ва +O2 = Al + Cl2 = 

 

Завдання 5. 

Злий чарівник ножицями повирізав знаки рівності у рівняннях реакцій. Ліві і 

праві половинки переплутались і сумують за своїми парами. Допоможіть їм 

знайти одна одну. 

а) Mg + O2→ 1. 2H2 SO3  5. 2CaO + 2CO2 

б) K2O + H2O→ 2. CaO + CO2 6. 2KOH 

в) SO2 + H2O→ 3. 2 MgO  7. H2SO3  

г) CaCO3 → 4.KOH  8. MgO 

  

а б в г 

    

а б в г 
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КРОК 29  
Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень. Склад 
його молекули, фізичні властивості кисню 

 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Фізичні властивості простої речовини – кисню. Історію його відкриття та 

фізіологічну дію кисню на організм людини. 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Характеризувати хімічний елемент Оксиген за місцем розташування в періодичній системі 

хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Продовжиш формувати вміння розв'язувати задачі на 

визначення масової частки елемента в речовині. 

Відгадайте загадку: Містер «Х» 

Розкажу вам по секрету, 

Що живу я на планеті, 

Де вирує скрізь життя. 

Дайте відповідь: «хто я?» 

Я живу в Системі, друже, 

Розповсюджений я дуже, 

Група - шість, період – два, 

Я люблю робить дива ! 

Вісім я протонів маю, 

А нейтронів – вісім теж, 

Електронів також вісім, 

Чим горджуся я без меж. 

Атомна відносна маса? 

Визнач, друже, швидко сам. 

Ти ж тепер адресу знаєш. 

Це відомо усім вам. 

Всіх навкруги окисняю –  

Бо таку природу маю. 

Я – активний джентельмен, 

А зовуся - …….. 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

Хімічний елемент  Оксиген 

Хімічний символ О 

Будова   атома 

 

 

р
+
=8; n

0
=8;е

-
=8 

 

Відносна атомна маса Аr(О)=16 

Валентність у сполуках Завжди (ІІ) - валентний 

Поширеність  у природі Найпоширеніший  

хімічний елемент на  Землі: 
 

у  воді                 - 88,89% 

у   земній корі    - 47% 

у живих організмах -  65% 
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Утворює декілька  простих 

речовин 

О2→кисень, 

О3→озон (блакитний газіз сильним 

запахом) 

NB! Оксиген має  дуже високу хімічну  активність, тому не може  

існувати у вигляді  окремих атомів 

 

Кисень 

 

Хімічна формула: О2 

 

 

 

 

 

+ → 

 

          О                 +                      О                 →                              О2  

 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

 

Проста речовина Кисень 

Хімічна формула О2 

Відносна молекулярна 

маса 

Мr(О2) =32 

Історія відкриття Китайський учений Мао – Хоан встановив 

наявність газу, який підтримує дихання. 

1772 р. – шведський вчений К.Шеєлє встановив, 

що повітря складається з кисню і азоту 

1774 р. – Дж.Прістлі добув кисень. 

1775 р. – А.Лавуазьє експериментально довів, що 

повітря – суміш різних газів. «Життєве повітря 

ми назвали ―оxygene‖ (кисень)». 

Фізіологічна дія Забезпечує основну функцію живого організму – 

дихання. 

 

Фізичні властивості: 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1. 

Без запаху Смаку не 

має 

У воді 

малорозчинний 

При  t= -183
0
C і 

тиску1атм. стає рідиною  

блакитного кольору. 
 

При  t= -219
0
С 

переходить у твердий 

стан . Кристали  мають 

синій колір 

Газ 

Трохи важчий за повітря Безбарвний 

О2↑ 
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Позначте за допомогою символів та хімічних формул: 

1. Атом Оксигену; 2. Два атоми Оксигену; 

3. Молекулу кисню; 4. Молекулу озону. 

 

  Завдання 2. 

У якій   із сполук масова частка  Оксигену більша: 

 

 

Завдання 3. 

Виберіть твердження, які характеризують фізичні властивості   кисню: 

 

 

Завдання 4. 
Виберіть правильні твердження: 

а) Оксиген – це металічний елемент;              

б) Оксиген – найбільш  поширений елемент  на Землі; 

в) відносна атомна маса  Оксигену – 32; 

г) утворює  просту речовину   зеленого кольору. 

 
 
  

 а) Al2O 3;         б)  P2O5. 

а)  при звичайних умовах – це газ;               в) добре розчинний у воді;                            

б) має різкий запах.; г) при низькій температурі t= -219
0
С   

стає рідиною рожевого кольору. 

а б в г 

а б в г 
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КРОК 30  
Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція 
розкладу. Поняття про каталізатор  
 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Основні способи добування кисню. Поглибиш знання про реакції розкладу та 

оціниш роль каталізатора для прискорення хімічних реакцій. 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Визначати реакції розкладу. Вдосконалиш вміння і навички складати рівняння реакцій, урівнювати 

їх. 
 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

Широке застосування кисню в різних сферах діяльності людини 

змусило вчених шукати економічно вигідний спосіб його добування у 

великих кількостях (промисловий спосіб добування кисню). 

У невеликих кількостях кисень добувають у лабораторії для проведення 

хімічних досліджень. 

 

 

 

 

 

В основі всіх способів добування лежать реакції розкладу:  

Завдання 1. 

1. Установіть відповідність  між схемами реакцій  та їхніми типами: 

 Схема реакції  Тип реакції 

а) АВ →А + В 1. Реакції заміщення 

б) А+ВС → АС+ В 2. Реакції сполучення 

в) АС+ВД →АД +ВС 3. Реакції  розкладу 

г) А + В →АВ 4. Реакції  обміну 
 

У  промисловості кисень добувають: 

1.  Розділенням  зрідженого  повітря, основними компонентами якого є: 

азот – 78% за об'ємом та кисень – 21%.   

На основі різниць температур кипіння азот швидше випаровується, а 

рідкий кисень залишається. Зберігають газоподібний кисень у стальних балонах 

синього кольору  під  тиском. 

2. Шляхом електролізу води (під дією електричного струму вода 

розкладається  на водень і кисень) 

2Н2О   =    2Н2 ↑   + О2↑ 

У лабораторії кисень добувають реакціями  розкладу оксигеновмісних 

сполук (реакції відбуваються при нагріванні): 

 

 

 

 

 

 t  t  

2 КClO3 = 2KCl  +  3O2↑ 2HgO  = 2Hg+ О2↑ 
 t   t  

2 Н2О2 =  2Н2О+ О2↑ 2KNO3= 2KNO2+ О2↑ 
 t   

2KMnO4  = K2MnO4  + MnO2 + О2↑  

Способи добування 

Промисловий Лабораторний 
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Деякі  реакції  розкладу можуть протікати швидко, навіть бурхливо, якщо до 

реагентів  додати  каталізатор. 

 Каталізатор – це речовина,  яка впливає  на  швидкість протікання хімічної 

реакції, але  сама при цьому залишається хімічно незмінною. 

Реакції, які проходять у присутності каталізатора, називаються 

каталітичними. 

 

Завдання 2. 

 Знайдіть  відповідність  у схемах  рівнянь реакцій: 

а АВ  → 1 K2MnO4   + MnO2  + О2↑ 

б Н2О2 → 2 Hg+ О2↑ 

в КClO3→ 3 KNO2 + О2↑ 

г Н2О→ 4 KCl  +  O2↑ 

д KMnO4→ 5 Н2О+ О2↑ 

е KNO3→ 6 А + В 

є HgO→ 7  Н2↑+ O2↑   

 

 
 
 

Завдання 3. 

 У промисловості кисень добувають: 

а)  з  повітря;                   

б)  спалюючи  деревину; 

в)  пропускаючи  через воду електричний струм; 

г)  розкладаючи сполуки, які містять Оксиген. 

 

Відгадайте загадку: 

 

 MnO2,  t  

2Н2О2   =  2Н2О+ О2↑    (MnO2 – каталізатор) 

а б в г д е є 

       

Ніколи не сиджу без діла,                          Все вирує і шумить. 

Я в пробірку сиплюсь сміло. Сам в реакцію не рвуся: 

Реакція проходить  вмить, …………..        зовуся! 

а б в г 
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КРОК 31  
Хімічні властивості кисню: взаємодія з вугіллям, сіркою, 
фосфором, залізом. Реакція сполучення 
 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Хімічні властивості кисню як простої речовини. Поглибиш знання про класи 

неорганічних сполук, зокрема оксиди, повториш ознаки хімічних реакцій та 

умови їх перебігу. 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

 Визначати реакції сполучення.. Вдосконалиш вміння і навички складати рівняння реакцій за 

схемами, урівнювати їх. 

Хімічні властивості - здатність речовин вступати в хімічні реакції і 

створювати інші речовини. 

Казка 

Кисень був дуже веселою і пустотливою речовиною. Він 

радісно літав у повітрі, сподіваючись на нові знайомства. Адже як 

ніхто інший, він дуже любив встановлювати дружні стосунки з іншими 

речовинами. Побачивши нового знайомого, Кисень зразу підлітав до нього і з 

величезною радістю протягував до нового друга руки, обіймав і весело кричав: 

«Привіт! Давай дружити! …».  

Від таких гарячих дружніх обіймів летіли в різні сторони іскри, інколи 

з'являвся вогонь і навіть дим… 

Не всі речовини були раді знайомству з таким бешкетником. Вони навіть 

боялися дружніх обіймів з Киснем, бо більшість із них горіли, виділяючи 

тепло, і…втрачали свою свободу, перетворюючись на інші речовини…Оксиди.  

 

NB! Кисень – один із найактивніших неметалів. За хімічною активністю 

поступається лише галогенам (елементи VII групи). З підвищенням 

температури (при нагріванні) кисень починає реагувати майже з усіма 

простими речовинами,за виключенням галогенів, благородних металів: 

Загорівся всім на диво  

Фосфор в скляночці красиво,  

Газ цей білий – треба знать, 

Це оксид - Р2О5 !                                    4 Р + 5О2 = 2Р2О5 

Жовта сірка загорілась, 

Синім полум'ям горить . 

Газ сірчистий дуже їдкий 

Все отрує тут за мить!                                                                   S + О2 =SO2 

Магній теж не забарився, 

З киснем швидко подружився, 

Вогонь був сліпучо - білий, 

Іскри в сторони летіли.                         2 Mg+ О2 =2 MgO 

А вуглець так розігрівся, 

Коли з киснем він зустрівся, 

Сполучились вони враз - 

Вуглекислим зветься газ!                                                              С + О2 = СО2↑ 
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Феєрверки жовтих іскор 

Всіх навколо засліпили . 

То залізо горить з киснем, 

І …окалину створили!                                                                 3Fe + 2 О2 = Fe3O4 

 

 

 

 

NB! 1. Взаємодія простої речовини з киснем належить до реакції окиснення: 

 

А + В →АВ 

 

2. Продуктами реакцій  взаємодії   простих і складних речовин з киснем   є  

 оксиди – сполуки,утворені  двома елементами, одним із яких є Оксиген. 

Завдання 2. 

 

Визначте індекси  у підкреслених  формулах і розставте  коефіцієнти  у схемах 

хімічних реакцій: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 Залізна окалина 
 ІІ  ІІІ  

Fe3O4 →(FeO · Fe2O3 ) 

Я оксид – речовина складна, 
В мене формула завжди одна: 

Два елементи, один із них О - 

Іншого мені не дано. 
 

Приклади: 

MgO,  

CO2,  

Fе2О3,  

Н2О 

 

К   +    О2 → К    О  

Al +   О2  → Al О  

 VI   

SO2 + О2→ S O  

 II   

Сu + О2→ Сu O  
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КРОК 32  
Оксиди. Окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання) 
 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Про класи неорганічних сполук, зокрема оксиди. Закріпиш та поглибиш знання 

про класифікацію оксидів. Зрозумієш суть процесів окиснення:горіння, 

дихання,повільне окиснення. Познайомишся з умовами виникнення та 

припинення горіння. 
ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Визначати формули оксидів, навчишся їх називати, розрізняти поняття «горіння» та 

«мимовільне окиснення речовин». Продовжиш формувати вміння складати рівняння хімічних 

реакцій. 

 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

Оксиди – це складні бінарні сполуки, утворені двома елементами, 

одним із яких є Оксиген. 

Наприклад: СаО, Н2О, СО, СО2. 

Назви оксидів складаються з двох слів: 

Перше слово - назва хімічного елемента (називний відмінок, друге слово – 

оксид. 

Якщо хімічний елемент має змінну валентність, її потрібно вказати 

римською цифрою у дужках після назви елемента. 

 

                                      +   Валентність, якщо вона  змінна    + 

 

NB! Зверніть увагу. Між записом назви елемента та дужками, де вказана його 

валентність, проміжку немає. 

 

Приклади: 

СаО –  кальцій      оксид;                         СО2 – карбон (ІV) оксид; 

СО – карбон (ІІ)   оксид;                          Н2О – гідроген оксид; 

FeО – ферум (ІІ)   оксид   читаємо  :  Ферум – два – оксид; 

Fe2О3 – ферум (ІІІ) оксид     читаємо : Ферум – три – оксид. 

 
Оксиди мають різне забарвлення: 

Безбарвні: карбон( ІІ)   оксид, карбон(ІV) оксид,  сульфур (ІV)  оксид. 

Білі: магній оксид,алюміній оксид, кальцій оксид… 

Зелений: хром  (ІІІ)  оксид. 

Бурий: нітроген(ІV)  оксид. 

 

 

 

 

 

 

 

Назва елемента 

Називний  відмінок 

Слово  «оксид» 

Агрегатний стан оксидів 

Тверді 

СаО, Al2O3, MgO, FeO 

Газоподібні 

SО2, СО2, СО, NO, NO2 

Рідини: 

H2O,SО3 
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За хімічними властивостями оксиди можна поділити на 2 групи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Дихання – це сукупність процесів, унаслідок  яких відбувається  поглинання  

організмом  кисню й виділення з нього вуглекислого газу. 

NB! Складні  речовини   горять з   утворенням оксидів тих елементів, з яких 

складаються ці речовини. 

 

 Гра «Хрестики - нулики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1. 

 Закресліть прямими лініями   

оксиди. Випишіть  формули  

оксидів  і  дайте  їм  назву. 

 

SО2 NaОН K2О 

Н3PО4 Li2О Fe(ОН)3 

ZnО WО3 Ca 

Оксиди 

Солетворні 
 

Несолетворні 

не виявляють  ні кислотних, ні 

основних властивостей, тобто солі 

не утворюють 

СО, NO, N2O, 

вступають  в  реакції з кислотами, 

основами з утворенням солей 

Приклади:SО2,СаО, СО2, MgO,  SО3, 

Реакції окиснення 

Горіння 

Ознаки: 

1. Виділення світла (вогонь). 

2. Виділення тепла. 

Умови  виникнення: 
1. Нагрівання речовини до певної  

температури самозаймання. 

2. Наявність  у повітрі кисню. 

Мимовільне (повільне) окиснення 

Ознаки: 

1. Подовжене у часі. 

Умови:  

1. Окиснення відбувається  при 

наявності у повітрі кисню, але 

відсутня температура  

самозаймання. 

Кінцевий продукт: утворюються оксиди 
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Завдання 2. 
Визначте валентність елементів у оксидах: 

 
 

Завдання 3. 

Скільки повітря (у літрах) використовує учень 7 класу в процесі дихання 

впродовж уроку, якщо семикласник у середньому робить 16 дихальних циклів за 

хвилину. Під час кожного вдиху в легені  надходить 500 мл повітря.  

Завдання 4. 

Визначте валентність елементів у формулах речовин  і складіть графічні 

формули таких оксидів: 

СаО;   СО2; Al2O3. 

Завдання 5. 

Складіть формули  оксидів за їх назвами: 

а)   калій оксид …                     в)   манган (IV) оксид…                         

б)  алюміній оксид… г)  сульфур (VI)  оксид … 

Завдання 6. 

Напишіть рівняння реакцій  окиснення  простих  речовин, внаслідок яких 

утворюються такі продукти реакції: 

а) натрій оксид;    б) нітроген(ІІ)  оксид;     в)  кальцій  оксид. 

Завдання 7. 
Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких  можна здійснити такі 

«ланцюжки перетворень»: Н2О2→ О2 →Р2О5 

Завдання 8. 

Напишіть рівняння реакцій, що  лежать  в основі  «ланцюжка перетворень»: 

KNO3→ О2 → Н2О →О2 

Завдання 9. 

Складіть рівняння  реакцій  взаємодії фосфору, магнію,  заліза та сірки    з 

киснем:          

Зразок: С   +  О2    =  СО2↑ - реакція сполучення. 

… Р  + …О2 →...Р? О? …Fe + ….О2→ Fe3O4 

… Mg  + О2→  …MgO  IV  

S   +   О2  → SO?… 

Р2О5; СrO; Сr2O3 ; СrO3; SiO2; Mn2O7. 

Зразок: 

KMnO4→ О2→SО2 ; 

1. З першої речовини  (KMnO4)  добудемо другу (О2) 

 t  

2KMnO4  = K2MnO4   + MnO2 + О2↑ 

2. З другої речовини  (О2) добудемо  третю   (SО2) 

S  + О2= SО2 
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КРОК 33 
Хімічні властивості кисню. Взаємодія кисню зі складними 
речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду, 
глюкози) 

 

 ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Хімічні властивості кисню при взаємодії його зі складними речовинами. 

Поглибиш знання про  класи неорганічних  сполук, зокрема оксиди, повториш 

ознаки хімічних реакцій та умови їх перебігу. 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Вдосконалиш вміння і навички складати рівняння реакцій за схемами, урівнювати їх. 

 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

Кисень – один із найактивніших неметалів. З підвищенням 

температури його реакційна здатність різко підвищується. Він може 

реагувати з більшістю  простих речовин, а  також зі  складними речовинами.  

У результаті реакцій окиснення  утворюються  продукти реакцій – Оксиди. 

NB! 1. Складні речовини горять з утворенням оксидів тих елементів, з яких 

складаються ці речовини. 

2. Реакції окиснення проходять дуже активно, деякі навіть з вибухом. 

 

На болоті бульби дмуться, 

Болотний газ там булькотить, 

Сірником якщо запалиш, 

"Бах" – почуєш ти за мить. 

Ви напевне зрозуміли: 

Це все мова про метан. 

Формулу просту він має 

Цей насичений алкан. 

 

Якщо в шахту  ти потрапиш, 

Та прямісінько в забій, 

Сірника там не запалюй. 

Бо відчуєш пекла бій! 

CH4      горить добре.  

Вибухне… –  прийшла біда. 

Продуктами горіння будуть: 

Газ вуглекислий і вода! 
 

Завдання 1. 

Розставте  коефіцієнти  у схемі  хімічної  реакції: 

CH4  +  О2→  CO2   + Н2О 

Завдання 2. 

Складіть формули  оксидів за їх назвами: 

Завдання 3. 

Глюкоза теж горить нівроку, 

Спочатку плавиться, димить. 

Якщо дуже  подрібнити, 

Раптом вибухне за мить. 

а) фосфор (V) оксид… в)  манган (IV) оксид…                         

б) алюміній оксид… г)  сульфур (VI)  оксид… 
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Розставте  коефіцієнти  у схемі  хімічної  реакції: 

С6Н12О6 + О2 → СО2 + Н2О     

 

Завдання 4. 

Гідроген сульфід не забарився, 

З киснем  також  подружився, 

Продукти горіння? Думка одна - 

Газ сірчистий і та сама вода! 
 

Розставте  коефіцієнти  у схемі  хімічної  реакції: 

H2S   +  О2 →SO2+Н2О 

Завдання 5. 

Урівняйте рівняння реакцій. 

С2Н6 + О2  → CO2   + Н2О 

С3Н8+ О2→ CO2   + Н2О 

 

NB! Бувають випадки, коли у рівнянні число атомів Оксигену не 

урівнюється, (формули реагентів і продуктів реакції записані вірно, і сама 

схема реакції складена правильно) тоді першу формулу вихідної речовини 

потрібно помножити  на коефіцієнт 2. 
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КРОК 34 
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 

 

Тема: Одержання кисню в лабораторії, збирання, 
доведення його наявності та вивчення його 
властивостей 

 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Про хімічні властивості кисню. 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Розвивати навички роботи з хімічними речовинами. Навчишся практично 

добувати і збирати газ, експериментально доводити, що добута газувата речовина – 

кисень. Досліджувати фізичні і хімічні властивості кисню. Удосконалиш прийоми 

поводження з лабораторним обладнанням. 

 

Обладнання: лабораторний штатив, нагрівальний прилад, газовідвідна трубка, 

стакан, стакан з водою, картон для накриття, вата, дерев'яна скіпка, залізна 

ложка, шматочки деревного вугілля,пробірки, конічна колба, гідроген 

перооксид, кристалічний калій перманганат. 

 

З правилами техніки безпеки ознайомлений і зобов'язуюсь виконувати…. 

 

Перед виконанням роботи трішки теорії: 

 

Завдання 1. 

Позначте фізичні властивості кисню: 

а) за звичайних умов – рідина; б) в рідкому стані має блакитний колір; 

в) легший за повітря; г) добре розчиняється у воді. 

 

Завдання 2. 
Реакції … лежать в основі способів добування кисню в лабораторії:  

а) заміщення; б) обміну; 

в) розкладу;  г) сполучення. 

Завдання 3. 
Визначте масові частки Оксигену у сполуках Н2О2і KMnO4. 

З якої речовини в лабораторії можна отримати більше кисню? 

 

Нумо, друзі, за навчання, 

Ви отримали завдання. 

Кисень вам добути треба. 

Виникла така потреба. 

Тож роботу починайте, 

Про безпеку ви подбайте, 

Прилад правильно складіть, 

Газ добули – дослідіть. 
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Хід роботи 

Дослід 1 

Перевірка приладу на герметичність 

Завдання. 

Перевірте прилад на герметичність 

 

Послідовність дій 
Перевірка приладу на 

герметичність 

1. Закрийте пусту пробірку газовідвідною 

трубкою. 

2. Її кінець опустіть у стакан з водою. 

3. Зігрійте пробірку долонею. 

4. Спостерігайте виділення бульбашок у воді. 

5. Якщо бульбашки відсутні, всі дії повторіть 

спочатку. 

 

۩ Висновок: Наявність бульбашок у воді свідчить……. 

 

Добувати кисень в лабораторії можна кількома способами: 

 

Дослід 2 

Добування кисню шляхом розкладу гідроген пероксиду. 

Завдання. 

 

1. Налийте в конічну колбу 20 мл. гідроген пероксиду. 

2. Всипте порошок манган (ІV) оксиду, його можна замінити розтертими на 

порошок 6 таблетками активованого вугілля. 

3. Накрийте колбу скляною пластинкою. 

4. Які зміни відбулися в колбі? 

5. Спостереження запишіть у зошит 

۩Висновок: Наявність бульбашок у колбі свідчить……. Кисень утворюється в 

результаті реакції….. 

Манган (ІV) оксид або активоване вугілля виконують роль………. 

 

Дослід 3 

Завдання. 

1. Підпаліть дерев´яну скіпку, потім загасіть вогонь, щоб вона лише тільки 

жевріла.  

2. Зніміть скляну пластинку, відкрийте колбу.  

3. До отвору колби піднесіть жевріючу скіпку. 

4. Що спостерігаєте? 

 

۩ Висновок: Кисень – хімічно активна … 
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Добування кисню шляхом розкладу калій перманганату 

 

۩Висновок: 

1. Спочатку прогріли пробірку по всій її довжині, щоб вона… 

2. Жмутик вати поклали для того, щоб... 

3. Умовою протікання реакції розкладу... 

4. Запишіть рівняння реакції розкладу калій перманганату... 

5. Яка з фізичних властивостей кисню дозволяє збирати його в порожній 

стакан? 

 

Дослід 4. 

Збирання кисню методом витіснення води 

1. Кристалізатор наполовину заповніть водою. 

2. Опустіть у воду перевернену пробірку з водою. 

3.  Кінець газовідвідної трубки підведіть до отвору пробірки. 

4. Добутий кисень бульбашками буде витісняти воду з пробірки. 

5. Коли пробірка буде заповнена киснем, закрийте отвір склом і вийміть із 

кристалізатора. 

۩Висновок: 

 

Послідовність   дій 
Прилад для  добування кисню і збирання його 

шляхом витіснення повітря 

1. Насипте в суху пробірку  

кристалічний  калій 

перманганат шаром 1,5 -2 см. 

2. Біля отвору пробірки 

покладіть  пухкий жмут вати. 

3. Закрийте  пробірку   

пробкою з газовідвідною 

трубочкою. 

4. Закріпіть пробірку в  

штативі за допомогою лапки, 

щоб отвір був трішки нижче  

дна пробірки. 

5. Кінець газовідвідної трубки 

опустіть у  порожній стакан.  

6. Рівномірно прогрійте 

пробірку по всій її довжині. 

7. Потім нагрівайте  тільки ту  

частину пробірки, де 

знаходиться   калій 

перманганат. 

8.  Періодично вносимо тліючу 

скіпку в стакан, перевіряючи 

наявність  кисню. 

9. Запишіть складові частини 

приладу: 

 

 

 
 

1………… 

2………… 

3………… 

4………. 

5………. 

6………. 

Що спостерігали? 
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Дослід 5. 

Дослідження хімічних властивостей кисню 

 

Завдання. 

 

1. Покладіть на залізну ложку шматочки деревного вугілля. На полум'ї 

пальника розжарте його, а потім внесіть у стакан з киснем. 

 

Що спостерігали? 

 

 

۩Висновок: в результаті проведеного досліду речовина… Спостерігали… 

явище. 

Запишіть рівняння реакції горіння вуглецю. 

 

۩Загальний висновок:  

 

Виконуючи практичну роботу, …… 

 

Домашній експеримент 3. 

Дія гідроген пероксиду на сирі та відварені овочі, м’ясо 

 

У вашій домашній аптечці ви знайдете медичний препарат – розчин 

гідроген пероксиду (розчин перекису водню). Ви його застосовуєте при 

знезараженні ран.  

1. Приготуйте сирі та відварені овочі: картоплю, моркву, буряк.  

2. На поверхню шматочків сирих та відварених овочів за допомогою 

чайної ложечки налийте трохи розчину гідроген пероксиду. 

3. Спостерігайте та порівняйте явища, що відбуваються на поверхні 

овочів. 

4. Аналогічний дослід можна провести з сирим та відвареним м’ясом. 

5. Результати спостережень запишіть у зошит. 
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КРОК 35 
Умови виникнення та припинення горіння. 
Маркування небезпечних речовин 
 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

 Причини і умови виникнення та припинення горіння . Познайомишся з 

маркуванням небезпечних речовин. Поглибиш знання про оксиди та хімічні 

властивості кисню. Зрозумієш суть процесів окиснення, горіння. 
 ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Формувати вміння складати рівняння хімічних реакцій. 
 

 Горіння – це хімічна реакція, під час якої відбувається швидке окиснення 

речовин з утворенням полум´я та виділенням тепла і світла. 
Умови  необхідні для процесу горіння 

Нагрівання горючої речовини до 

температури займання 

Доступ кисню 

Довідка 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB!  

 Пожежа – неконтрольований процес горіння, який несе  загрозу  життю 

людей ітварин, знищує природні ресурси і матеріальні цінності. 

Трикутник пожежі 

 

Джерело запалювання 
 

 

 

 

Займисті Кисень 

речовини             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Температура займання  речовин: 

Білий фосфор 20
0 
С 

Деревина  270
0 
С 

Сірка 270
0 
С 

Вугілля близько 350
0
 С 

Азот 2500
0 
С 

Речовини 

Займисті - загоряються від джерела запалювання  і 

продовжують горіти, коли воно зникає 

Важкозаймисті – загоряються, тліють від вогню, без 

джерела  запалювання  їх горіння припиняється 

Незаймисті – не горять за будь – яких умов 
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Можливо, ви звернули увагу на малюнки, що знаходяться на етикетках. Це 

маркування речовин 
 

 Маркування – це доступний та зрозумілий спосіб вираження інформації 

хімічних речовин, створений на основі класифікації, яка враховує їх фізико 

– хімічні властивості. 

Маркування проводиться за допомогою літер та малюнків. 

Е Вибухонебезпечні речовини 

Речовини, що можуть вибухнути під впливом нагрівання, тертя або 

струшування. 

F Гази 
Внаслідок хімічної реакції утворюються легкозаймисті гази у 

небезпечних  обсягах 

F + Легкозаймисті речовини 

Речовина  в рідкому стані, що може закипіти  при t =20
0
C. Пара цієї 

речовини легко займається від відкритого полум’я. 

F Легкозаймисті пожежонебезпечні матеріали 

Речовини, що можуть зайнятися внаслідок нагрівання до певної 

температури займання. 

О Окислюючі речовини й органічні пероксиди 

Речовини, які внаслідок процесів окиснення виділяють багато теплоти, 

особливо із займистими речовинами. 

Т   Отруйні й інфекційні речовини 

Дуже отруйні речовини  можуть стати причиною  виникнення хвороби 

і навіть смерті. 

Радіоактивні речовини 

Небезпечні для здоров’я людини речовини, що викликають 

опромінення організму. 

С   Їдкі  та корозійні  речовини 

При контактуванні з цими речовинами можливе руйнування живих 

тканин. Їх бризки можуть спричинити важкі опіки шкіри та слизових 

оболонок. При роботі з ними треба обов’язково одягати рукавички. 

Хn Шкідливі для здоров’я   речовини 

Розчинники, лаки, фарби, які містять небезпечні для здоров’я людини 

токсичні та алергічні речовини. 

N Небезпечні для довкілля речовини 

Речовини, що створюють загрозу для живих організмів. 

 

Завдання 1. 

Визначте, до якої групи речовин належать перелічені у римованих рядках 

речовини та намалюйте знак маркування: 

У світі  є безліч речовин: 

І  порох,  й  газ,   

Відомий всім бензин. 

Одну загальну  рису мають, 

Із іскри  миттю  вибухають! 
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Незнайко 

Як і що горить я знаю, 

Як баб-бахне, що я маю? 

Дим, вогонь - одна  розруха, 

Вибухом заклало  вуха. 

 

 Вибух – це процес миттєвого  горіння з виділенням  великої кількості 

руйнівної енергії  за короткий проміжок часу. 

 

Незнайко 

Дим крізь вікна, все горить, 

Пожежу треба припинить! 

Вікна, двері відчиняю…. 

Ой! Рятуйте! Все палає! 

Завдання 2. 
Яку помилку допустив  Незнайко  при гасінні пожежі? 

Завдання 3. 

Щоб припинити горіння деревини, потрібно: 

а) охолодити її до температури 450
0 
С; 

б) охолодити її до температури,  нижчої від температури  займання; 

в) припинити доступ до неї кисню; 

г) охолодити її до температури 600
0
С. 

Завдання 4. 

Перетворіть  схеми реакцій  на хімічні  рівняння: 

1) С2Н2 + О2→ CO2   + Н2О; 

2) С2Н5ОН + О2→ CO2   + Н2О. 

Завдання 5. 

При згоранні природного газу, основну частину якого  складає 

метан(СН4)утворюються: 

 

 

 

Завдання 6 

Які чинники призводять до припинення горіння: 

а) охолодження нижче температури займання; 

б) забезпечення доступу повітря; 

в) припинення доступу повітря; 

г) наявність горючих матеріалів. 

Умови припинення  горіння 

Горіння Мимовільне окиснення 

Умови припинення: Умови припинення: 

1. Припинити доступ  кисню. 

2. Охолодження - зниження 

температури займання. 

1. Припинити доступ  кисню. 

а) СО2 і SO2;                   в) CO2 і Н2;                 

б) CO2і Н2О;                                           г) SO2  і Н2О. 

 

а б в г 

а б в г 
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КРОК 36 
Поширеність та колообіг Оксигену в природі. Озон 
 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Про поширення та колообіг Оксигену в природі, познайомишся з двома 

простими речовинами: киснем та озоном. З'ясуєш біологічну роль кисню. 

Зрозумієш суть процесу саморегуляції вмісту кисню в атмосфері. 

Познайомишся з ще з одною простою речовиною – озоном, його фізичними властивостями 

та галузями застосування. 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Порівнювати фізичні властивості кисню та озону. 

 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

У  воді   його              88,89% 

У   земній корі             47% 

У живих організмах 65% 

Входить  до складу більш ніж  1400 мінералів 

Входить до складу  найважливіших  природних  органічних сполук: 

білків, жирів  і вуглеводів 

Атоми Оксигену складають 55% від загального числа атомів  всіх 

елементів у  літосфері 

 

У вільному стані Оксиген утворює дві прості речовини 

 

 

 

 

 

Ознаки порівняння Кисень Озон 

Формула О2 О3 

Відносна молекулярна 

маса 

32 48 

Фізичні властивості:   

агрегатний стан Газ (можливий рідкий і 

твердий стан) 

Газ (можливий рідкий і 

твердий стан) 

колір безбарвний Газ світло – синього 

кольору 

смак відсутній відсутній 

запах відсутній різкий характерний 

розчинність у воді малорозчинний краща в порівнянні з 

киснем 

фізіологічна дія забезпечує основну 

функцію живого 

організму – дихання 

дуже отруйний 

 

Оксиген 

Кисень Озон 
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Кисень – складова частина повітря. Приблизно 1/5 об'єму кисню 

міститься в повітрі – природній суміші газів.  

Кисень присутній і в атмосферах інших планет. (Атмосфера Венери 

містить 0,15 % кисню.)  

 

Колообіг Оксигену в  природі 

 

 
 

 

 

 
Горіння і дихання    живих організмів   Фотосинтез  рослин на світлі ☼ 

6СО2+6 Н2О →  С6Н12О6   + 6О2↑ 
Вуглекислий  газ (СО2 ) 

 

NB! Озон  є другою  простою речовиною Оксигену. Молекула озону 

складається з трьох його атомів: О3 

 

 

 

 

 

О      + О  + О                              О3 

 

Озон – речовина нестійка. Його молекула легко розкладається з утворенням 

дуже активного атомарного Оксигену, тому озон є сильнішим, активнішим 

окисником, ніж кисень. Легко окислює метали (навіть золото та платину), 

багато неметалів, руйнує органічні речовини, виявляє відбілювальну та 

дезінфікуючу здатність. 

О3↑=О2↑+О 

 

Утворення озону в природі 

 

1. У природі озон утворюється: 

а) з кисню  під час грози під дією електричного розряду; 

                                  3О2  ↔2О3 

б) у розрідженій атмосфері на висоті 20-30 кілометрів під дією 

ультрафіолетових променів, які він сам і поглинає; 

в) при повільному окисненні смоли хвойних дерев. У хвойних лісах 

відчувається  такий самий запах, як і в повітрі під час грози,тому повітря цих 

лісів корисне. 

 

Довідка 
Назва цього газу  походить від  грецького слова – озейн – «запах» 

 

О2 -кисень 
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Значення озону в природі 

Озоновий шар має неоціненне значення для розвитку життя на Землі: 

а) поглинаючи ультрафіолетові сонячні промені, він захищає все живе від 

згубної дії ультрафіолетового випромінювання Сонця; 

б) поглинаючи інфрачервоні (теплові) промені, що йдуть від Землі, 

перешкоджає  її остиганню. 

 
Застосування озону 

1 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

для знезараження  питної води. На відміну  від обробленої хлором води, 

яка містить шкідливі неорганічні та органічні  сполуки,озонована вода 

нешкідлива  для споживання;  

для дезінфекції повітря; 

для знешкодження промислових стічних вод; 

як дезінфікуючий засіб у медицині; 

для відбілювання тканин; 

як окисник ракетного палива. 

 

Незнайко 

 

 

 

Завдання 1. 

Які дірки  мав на увазі Незнайко? 

 

 

 

Завдання 2. 

Який хімічний елемент найбільш поширений  на Землі?  

 

 

 

Завдання 3. 

Основним постачальником атмосферного кисню є…    

 

а)  гниття органічних речовин; 

б)  процес фотосинтезу в рослинах; 

в)  дихання живих організмів;                

г)  бродіння органічних речовин. 

 

 

Я почув про діри в небі, 

Кажуть,  скоро нам кінець, 

Там якийсь озон зникає, 

Не поможе нам Творець 

Ох! Якби я мав  ракету, 

Голкою б дірки зашив, 

Врятував би всю планету, 

Землю  нашу захистив!  

а) дірки на одязі;       в) дірка в бублику; 

б) озонові дірки; г) дірки  у взутті. 

 

 

а)  Алюміній;               в)  Гідроген;                 

б)   Оксиген; г)  Силіцій. 
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Завдання 4. 

Озоновий шар  виконує функцію: 

 

а)  відбиває ультрафіолетові промені;        

б)  перешкоджає  охолодженню Землі; 

в)  бере участь в процесі дихання;            

г)  бере участь в процес фотосинтезу. 

 

 

Завдання 5. 

Повітряна  оболонка  Землі має назву: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

а)  біосфера;        в) літосфера; 

б) гідросфера;        г) атмосфера. 
 

а б в г а б в г а б в г а б в г а б в г 
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КРОК 37 
Повітря, його склад. Проблема чистого повітря 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Про однорідні суміші, зокрема повітря. З'ясуєш склад повітря. Познайомишся з 

інформацією про вплив кисню на самопочуття людини. 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Аналізувати інформацію та вдосконалиш вміння працювати з тестовими завданнями.. 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

Повітря – природна суміш газів, до складу якої входять азот, кисень, 

вуглекислий газ та в невеликій кількості інертні гази. Кисень складає 

1/ 5 об'єму кисню об’єму повітря.  

Склад повітря 

Складові частини 
Вміст газів (у %) 

За об'ємом За масою 

Азот  78,08 75,50 

Кисень 20,95 23,10 

Інертні гази (переважно Аргон) 0,94 1,3 

Вуглекислий газ (Карбон (ІV) оксид) 0,03 0,046 

Завдання 1. 

До постійних складових повітря належать такі гази: 

а) метан; б) кисень;  

в) вуглекислий газ; г) азот. 

Завдання 2. 

Які процеси приводять до значного підвищення вмісту вуглекислого газу в 

повітрі? 

а) робота транспорту на бензиновому та дизельному пальному; 

б) їзда на велосипеді; 

в) спалювання опалого листя; 

г) дихання живих організмів. 

Завдання 3. 

Дайте назву малюнку:  

 

а б в г 

а б в г 
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Вплив кисню на самопочуття людини 

% вміст О2 
в повітрі 

Вплив кисню на самопочуття людини 

21%  Забезпечує процес дихання 

10% Людина починає задихатися 

5% Дихання ускладнене, запаморочення, втрата свідомості 

2% Раптова непритомність, через хвилину дихання припиняється. 

Стан клінічної смерті 

 Через 6 хвилин – біологічна смерть 

Завдання 4. 

5. Укажіть об’ємну частку кисню в повітрі: 

а) 23%; б) 18%; 

в) 15%; г) 21%. 
 

 Довідка  

Письменник – фантаст А. Кронін у своєму творі «Продавець 

повітря» описав жахливу картину життя майбутнього людства. 

Читачі твору були вражені описом міста, у якому день і ніч труби 

металургійних комбінатів диміли смердючим жовто-бурим димом. Бліді, 

знесилені, важко дихаючі люди,ледве рухались по бурій від пилу дорозі, на 

узбіччі якої не було жодного зеленого деревця. Знесилені, вони переходили від 

одного кисневого автомата до іншого, де за певну суму грошей могли 

придбати та випити склянку кисневого коктейлю… 

Після цього їх шкіра поступово набувала рожевого кольору, рухи 

ставали жвавішими, а потім люди ставали знову блідими і немічними. 

Дивним було те, що на вулицях міста, вкритих товстим шаром бурого 

пилу, не гралися діти. 

Завдання 5. 

Назвіть причини купівлі кисневих коктейлів: 

а) бажання бути здоровим; 

б)надзвичайно малий вміст кисню в повітрі; 

в) забруднене повітря, яке негативно впливає на здоров’я людини; 

г) легковажне ставлення до грошей. 

Завдання 6. 

Які організми здатні до фотосинтезу: 

а) тварини; б) рослини; 

в) гриби; г) віруси. 

Завдання 7. 
Які процеси приводять до зниження вмісту кисню в повітрі: 

а) вирубка лісових масивів;  

б) інтенсивний рух автомобілів, які працюють на бензині; 

в) насадження лісів і дендропарків; 

г) озеленення вулиць. 

а б в г 

а б в г 

а б в г 
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КРОК 38  
Застосування кисню та його біологічна роль 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Галузі застосування кисню та його біологічну роль в житті планети 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Встановлювати взаємозв’язок між властивостями кисню та галузями його 

застосування. 

 

 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

 

 

 

 
Медицина: В промисловості: Жива природа. 

 

Кисневі 

маски, 

кисневі 

коктейлі 

1. Металургія (при виробництві сталі 

використовується 60%  промислового О2). 

2. Зварювання  і різки металів. 

3. Підтримання високої температури при 

технологічних процесах. 

4. Теплоенергетика. 

5. Виробництво вибухових речовин-

оксиліквіти. 

6. Балони  для  дихання (суміш  гелію і 

кисню): авіація, космонавтика, пожежники, 

аквалангісти. 

7. Для  добування НNO3 - (нітратної ) та  

H2 SO4 -_ (сульфатної) кислот. 

Забезпечує  

життєво 

важливі процеси 

живих 

організмів: 

дихання, 

гниття. 

 

Казка 

На  Україні є багато прекрасних сіл. В одному з таких жив дуже 

вередливий хлопець. Його звали Петриком. Він знищував усі зелені 

насадження, які бачив. Одного дня прокрався до сусідки в квітник, 

потоптав там усі квіти. Наступного дня у бабусі свого друга знищив усі квіти і 

деревця, які росли у садку. Коли хлопець ішов по вулиці і бачив якусь квітку чи 

маленьке деревце, він  обов'язково його зривав, ламав і топтав. Всі його сварили 

за це, але Петрик нікого не слухав і робив своє. В один прекрасний ранок 

хлопець прокинувся, але в будинку нікого не було. Коли він вийшов на вулицю, 

то отетерів від жаху. Навколо був пустир, лише пустир і більше нічого. Не було 

жодної живої істоти. Хлопчик бігав, стрибав, кричав, але  нікого не було. Із 

жалю до себе Петрик гірко заплакав. Раптом йому стало важко дихати, і він 

почав задихатися. Хлопець думав, що йому прийшов кінець. В цю мить до 

нього підійшов маленький дідусь – чарівник. Через плече у нього висіла 

торбина. Він дістав з неї горщик з дуже гарною квіткою. І о диво! Петрикові 

стало легше дихати. 

–Дідусю, що  це зі мною? – переляканим голосом запитав хлопчик. 

Застосування кисню 
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–На нашій планеті не  вистачає кисню, бо бракує зелених насаджень. А все 

через те,що ти знищував всі живі рослини. А вони, рослини, здатні до 

фотосинтезу, в процесі якого утворюється  кисень, який потрібен всім живим 

істотам  для  дихання. 

– Але чому я цього не знав? – запитав Петрик. 

– А все тому, що ти не вчив уроки. 

– То  що ж мені робити? — запитав хлопець. 

–Зміни своє життя, більше не роби того, що робив… 

Петрик прокинувся. 

–То виявляється це був сон? – здивовано, протираючи очі, сказав хлопчик. 

Зтого часу Петрик дуже змінився. Почав дуже добре вчитись і навіть допоміг 

своїй сусідці посадити новий квітник. 

 

 

 
Довідка 

Зелені рослини планети Земля за рік виділяють в атмосферу 

400 млрд. т. кисню і в той же час поглинають 600 млрд. т. 

вуглекислого газу, створюючи при цьому 450 млрд. т. органічних речовин. 

Завдання 1. 

Закінчіть речення  

 

У XIX столітті відомий англійський фізик Томсон надрукував у одній із  

газет Лондона невтішний прогноз: «Через 200-300 років на нашій планеті життя 

зникне. Всі задихнуться, бо весь кисень буде витрачений для  дихання живих 
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істот, на горіння та на процеси окиснення у промисловому виробництві». 

Із спростуванням  цього жахливого прогнозу виступив  відомий вчений – 

біолог К.А. Тімірязєв: «Цього не буде!  Життя на планеті Земля  буде тривати! 

Доти, доки існуватимуть….» 
 

Завдання 2. 

У медицині кисень використовують: 

а) як знеболювальний засіб; 

б) для полегшення стану хворого, який важко дихає; 

в) для знезараження медичних інструментів; 

г) для дезінфекції приміщень. 
 

Завдання 3. 

Фотосинтез відбувається: 

а)у хлоропластах  зелених рослин; 

б) в організмах  з гетеротрофним способом живлення; 

в) з поглинанням  енергії сонячного світла; 

г) з поглинанням кисню та виділенням  вуглекислого газу. 

 

Задача . 
За добу  людина вдихає  близько 25 кг повітря. Двигун внутрішнього  згорання 

автомобіля використовує  1825 кг кисню  на кожні  100 км шляху. Людина  

може дихати  цим повітрям: 

 
 

 
 
  

 
а)   тиждень;                       в)  рік;                               

б)   73 доби; г) 2 місяці. 

а б в г 

а б в г 
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КРОК 39  
Узагальнення знань з теми «Кисень» 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Основні типи хімічних реакцій, зокрема, реакції сполучення та розкладу. 

Узагальниш та систематизуєш знання про певний об'єм вивченого 

теоретичного матеріалу. 
ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Узагальнювати та систематизувати одержані знання, вдосконалиш вміння працювати з 

завданнями тестової форми. Визначати, до якого типу належить даніреакції. Вдосконалиш 

вміння  і навички складати  рівняння реакцій за поданими схемами, урівнювати їх. 

Завдання 1. 

Графічний диктант: 

Правильна відповідь:  «Так»  познач -           , «ні»  --- 

 

 

 

1. Чи  може  змінитися  число атомів  після  проходження реакції? 

2. Хімічним рівнянням називається умовне зображення реакції із застосуванням  

алгебраїчних понять. 

3. У лівій частині хімічного рівняння записуємо реагенти. 

4. Оксиди – це складні сполуки, утворені трьома елементами, одним із яких є  

Оксиген. 

5.У правій частині реакції записуємо продукти реакції. 

6. Хімічне рівняння – це умовний запис хімічної реакції за допомогою хімічних 

формул і коефіцієнтів. 

7. Притягування залізних ошурок до магніту – це хімічне явище. 

8.  Щоб зупинити процес горіння, потрібно припинити доступ повітря. 

9.  Коефіцієнт ставиться перед хімічною формулою. 

10.  Озон  дуже отруйний газ.  

11. Чи правильне твердження, яке розкриває закон збереження маси: 

«Маса речовин, що вступили  в реакцію, дорівнює масі речовин, що утворилися 

в результаті реакції». 

12. Чи зміниться маса  мідних ошурок, якщо їх прожарити у відкритому посуді. 

Завдання 2. 

Гра « Хрестики  - нулики» 

Завдання. Закресліть прямими 

лініями  оксиди: 

 

 
 

 

 

 

 

 

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SO3 

 

NaОН K2О 

Н2SO3 

 

Na2О Al(ОН)3 

BaО 

 

WО3 SO2 
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Завдання 3. 

Складіть формули  оксидів за їх назвами: 

Задача. 

Для добування  19,4 г сульфіду цинку  було витрачено  13 г цинку. Яка маса 

сірки прореагувала  з цинком? 

Завдання 4. 

Складіть формули  оксидів за їх назвами: 

 

Завдання 5. 

1. Злий чарівник  розірвав ліві і праві частини схеми реакцій.  Допоможіть 

лівим і правим половинкам знайти одна одну. 

2. Перетворіть схеми реакцій на  хімічні рівняння: 

 
реагенти продукти 

 

реагенти 

Ca + O2 Al2O3 Zn + O2 
реагенти реагенти продукти 

S + O2 C2H6 CaO 
продукти реагенти реагенти 

SO2
 H2S +O2 Al + O2 

продукти продукти продукти 

ZnO H2O +SO2 CO2  + H2O 

Завдання 6. 

Напишіть рівняння реакцій взаємодії простих речовин  з киснем   з утворенням 

складних речовин – оксидів: Зразок:   1. 2Са  + O2 = 2Са 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)  калій оксид … в)  манган (VII) оксид… 

б)  алюміній оксид… г)  сульфур (IV) оксид….. 

а)  фосфор (V) оксид -       в)  манган (IV) оксид -                       

б)  купрум (І)  оксид- г)  сульфур (VI)  оксид- 

 

CO2 

 
CaO 

 

CuO 

 

P2O

5 

 

 

Al2O

3  

BaO 
 
 
 
 

Na2

О 

 

Mg
O 

 

О2 
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Завдання 7. 

Які чинники призводять до припинення горіння: 

а) охолодження  нижче температури займання; 

б) нагрівання речовин  вище температури займання; 

в) забезпечення доступу повітря; 

г) припинення доступу повітря. 

Завдання 8. 

Речовини  згоряють  швидше: 

 

Завдання 9. 

Назвіть  оксиди за їх формулами: 

а)  MnO2 ; в) P2O5; 

б)  Mn2O7; г) SO3. 

Завдання 10. 

Розставте  коефіцієнти у схемах реакцій. Укажіть  реакції розкладу: 

а) Na + O2 →Na2O; 

б) КNО3→   КNО2+ O2 ;                                      

в) Аl(ОН)3→ Al2O3+ H2O; 

г)  КМnO4→K2MnO4 + MnO2+ O2 

Завдання 11. 

Для підтримання горіння  необхідно: 

а)  забезпечити доступ кисню; 

б) охолодити речовини нижче за температуру  займання; 

в)  припинити доступ  повітря; 

г)  нагрівати речовини до певної температури; 

д) збільшити тиск. 

Завдання 12. 
 У лабораторії кисень можна добути з гідроген пероксиду (перекису водню) 

 Реакцію   можна записати за допомогою схеми: 

         Н2О2→ Н2О + O2↑ 

Укажіть тип реакції   і  розставте коефіцієнти  у поданій схемі: 

Завдання 13. 

Напишіть рівняння реакцій взаємодії кисню з речовинами, 

запропонованими у схемі: 

 

 

 

 

 

 

 
а)  на повітрі, ніж у кисні;               б) у кисні, ніж на повітрі 

О2 

 

Zn 

Fe С 

Аl S 

C

H4 

а б в г 

а б в г 

а б в г 
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КРОК 40  
Контроль навчальних досягнень з теми «Кисень» 

 ТИ БУДЕШ ЗНАТИ :  

 Рівень своїх навчальних досягнень. 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: Точно і правильно давати відповідь на запитання, 

вдосконалиш вміння працювати з завданнями - тестами. 

 

І ВАРІАНТ 

Початковий рівень (3 бали) 

(За кожне правильно виконане завдання – 0,5 бала) 

1. Позначте символ Оксигену: 

а) Н2 ; б) СО ; 

в) О; г) О2. 

2. Відносна атомна маса Оксигену: 

а) 32; б) 16; 

в) 8; г) 56. 

3. Укажіть фізичні властивості кисню: 

а) тверда речовина; б) за звичайних умов – газ;  

в) має запах часнику; г) добре розчинний у воді. 

4. Який ряд хімічних формул складається тільки з оксидів:  

а) СuO, Cl2O7, NH3; 

б) HCl, CO, CO2; 

в) H2O, Al2O3, P2O5; 

г) CH4, MgO, KOH. 

5. Укажіть об’ємну частку кисню в повітрі: 

а) 23%; б) 18%; 

в) 15%; г) 21%. 

6. Позначте реакцію розкладу: 

а) 2 Mg+ О2 =2 MgO; 

б) 2Са + O2 = 2 СаО;  

в) 2KNO3= 2KNO2 + О2↑; 

г) KCl+AgNO3→AgCl↓+KNO3. 

Середній рівень (3 бали) 

(За кожне правильно виконане завдання – 1 бал) 

7. Оксидами називають:  

а) складні сполуки, утворені атомами металу та неметалу; 

б) складні сполуки, утворені двома елементами; 

в) складні бінарні сполуки, утворені двома елементами, одним із яких є 

Оксиген; 

г) складні сполуки, до складу яких входять атоми Оксигену. 

8. Виберіть формулу солетворного оксиду: 

а) NO;  б) Fe2O3 ; в) CO; г) N2O. 

9. Укажіть число атомів Оксигену в правій частині рівняння: 

4NH3+ 5О2= 4NO + 6H2O 

а) 4; б) 6; 

в) 10; г) 12. 
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Достатній рівень (3 бали) 
(За кожне правильно виконане завдання – 1,5 бала) 

10. Напишіть рівняння реакцій окиснення складних речовин:  

а) С2Н4; 

б) CuS.  

11. Здійсніть перетворення: 

KNO3 → O2→ CuO 

 

Високий рівень (3 бали) 

12. Допишіть пропущені формули у схемах реакцій та поставте коефіцієнти: 

а) NaNO3 → NaNO2+?; б) ? + О2 → К2О; 

в) Mg+ О2→ ?; г) Fe + ?→ Fe3O4 

 

 

ІІ - ВАРІАНТ  

Початковий рівень (3 бали) 

(За кожне правильно виконане завдання – 0,5 бала) 

 

1. Позначте формулу озону: 

а) Н2; б) О2; 

в) F2; г) О3. 

2. Відносна молекулярна маса кисню: 

а) 32; б) 16;  

в) 64; г) 8. 

3. Оберіть фізичні властивості озону: 

а) газ зеленого кольору; б) токсичний; 

в) за звичайних умов - рідина; г) запах відсутній. 

4. Який ряд хімічних формул складається тільки з оксидів:  

а) СuO, Р2O5, NH3; 

б) HI, Cr2O3, CO2; 

в) CaO, Al2O3, P2O3; 

г) CO2 MgO, NaOH. 

5. Укажіть масову частку кисню в повітрі: 

а) 23%; б) 18%; 

в) 15%; г) 21%. 

6. Позначте реакцію сполучення: 

а) 2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + О2↑;  

б) 2Са + O2 = 2 СаО; 

в) 2KNO3= 2KNO2 + О2↑; 

г) KCl+AgNO3 = AgCl↓+KNO3. 

 

Середній рівень (3 бали) 

(За кожне правильно виконане завдання – 1 бал) 

7. Виберіть формулу несолетворного оксиду: 

а) FeO; б) CrO3 ; в) CO; г) BaO. 
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8. Укажіть число атомів Оксигену в правій частині хімічного рівняння: 

4HNO3= 4NO2+ O2+2H2O 

а) 8; б) 10; 

в) 12; г) 3. 

9. Унаслідок якого процесу утворюється кисень в природі: 

а) фотосинтезу; б) дихання; 

в) гниття; г) бродіння. 

 

Достатній рівень (3 бали) 
(За кожне правильно виконане завдання – 1,5бала ) 

10. Напишіть рівняння реакцій окиснення складних речовин:  

а) СН4; 

б) Н2S. 

11. Здійсніть перетворення: 

HgO → O2 →Al2O3 

 

Високий рівень (3 бали) 
 

12. Допишіть пропущені формули у схемах реакцій та поставте коефіцієнти: 

а) Fe + ? → Fe3O4; б) S + ?→SO2;  

в) P + O2 → ?; г) ? +O2→ H2O. 
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КРОК 41 
Вода, склад її молекули. Поширеність її в природі, фізичні 
властивості. Вода – розчинник 
 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 
 Склад молекули води, дізнаєшся про її поширеність у природі, знатимеш, який 

вміст води в живих організмах. Познайомишся з фізичними властивості води. 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Характеризувати фізичні властивості води. Удосконалюватимеш вміння визначати типи 

реакцій (реакції розкладу та сполучення). 

 

 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

 

Склад води 

Склад води дослідники визначили за 

допомогою приладу для розкладання 

води та приладу, який називається 

евдіометр. 

 

Шляхом електролізу води було 

встановлено, що вода під дією 

електричного струму розкладається на 

водень і кисень. Такий метод у хімії 

називають аналізом 

(від грецького слова «аналізіз»). 
 

2Н2О = 2 Н2 ↑ + О2↑ 

 

 
 

В іншому приладі,  евдіометрі, проводять добування води. Такий процес 

називається синтез від грецького «синтезіз»  Під час горіння  водню в кисні 

(реакція відбувається з вибухом) два об’єми водню сполучаються з  одним 

об’ємом  кисню. 

2Н2    + О2   =2Н2О 

Отже, експериментальним шляхом було підтверджено, що молекула води  

складається з двох атомів  Гідрогену та одного атома Оксигену. 

Молекулярна формула води - Н2О 

 

У молекулі води Н2О  графічна формула буде такою: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н ─ О 
   │ 
  Н 

Евдіометр: (а – до проведення 

б – після проведення  досліду) Прилад для 

розкладання 

води 
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Поширення води в природі 

Відгадайте загадку: 

Розкажу вам по секрету, 

Три четвертих я планети 

Блакиттю синьою умила, 

Все живе я напоїла. 

В річках я, в озерах, в морях, в океані, 

В рослинах, в тваринах, в дощах я і в бані, 

В кризі холодній, в сніжинці чарівній, 

В парі повітряній, в росинці – царівні. 

Дощі і тумани, зливи і сніг, 

Такий для природи циклічний біг, 

Цунамі і повінь – прийде біда, 

Така Я в природі незвичайна….. 

 

 Довідка 

1. Світовий океан містить 13000 000 000 км
3 
води . 

2. Магма містить води в 1000 разів більше, ніж в усіх річках, озерах, 

Світовому океані разом взятих. 

3. Водорості містять 98% води. 

4. У наземних рослинах вода складає 80% 

5. Новонароджене маля людини на 80% складається з води. 

 

Фізичні властивості води 

 

1. Може перебувати в трьох агрегатних станах: рідкому, твердому і 

газоподібному 

2. Не має смаку 

3. Запах відсутній 

4. Безбарвна рідина (в тонких шарах, в дуже великих - блакитна) 

5. Має густину 1,00 г/см
3 
(при t= +4

0 
С) 

6. Проводить електричний струм, але в незначній мірі 

7. Твердне при t= 0
0 
С . Під час отвердіння її об’єм збільшується 

8. Температура плавлення: t= 0
0 
С 

9. Температура кипіння : t= 100
0
С (тиск 101,3кПа), перетворюється на 

пару 

10. Має високу теплоємкість, тому в зимовий час вона повільно 

остигає, а літом повільно нагрівається.
 

Завдання 1. 

Білі мухи налетіли –  

Все подвір'я стало біле,  

Не злічити білих мух,  

Що летять неначе пух. 

М. Рильський 
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Про який агрегатний стан води йде мова у римованих рядках? 

а) рідкий; б) газоподібний;  в) твердий. 
 

Довідка  
Чому лід не тоне у воді? Довідники з фізики твердять: усі речовини в 

твердому стані мають більшу густину, ніж у рідкому, а тому тонуть у 

власному розплаві. Виняток становить вода, вісмут і срібло. Коли вода 

перетворюється на лід, то в кристалічних ажурних ґратках, що утворює 

кристалічна вода, є порожнини, заповнені мікроскопічними бульбашками 

повітря. Саме тому питома вага льоду менша, ніж води, ось чому лід плаває. 

 

Розчинність води 

Природна вода рідко буває чистою і прозорою. Найчистішою є дощова вода, 

але і вона містить різні домішки, які захоплюєз повітря (гази, пил). 

Просочуючись крізь верхні шари землі, вода одночасно розчиняє різні 

речовини. 

Вода – чудовий розчинник 

Морська вода містить до 4% розчинних речовин, основну масу,  

яких становить кухонна сіль. Майже 60 елементів міститься у морській воді. 

Завдання 2. 

Укажіть густину води за температури 4
0
С 

а) 2,0 г/см
3
; б) 1,2 г/см

3
; 

в) 1,1г/см
3
; г) 1,0 г/см

3
. 

Завдання 3. 

До складу молекули води входять:  

а) 2 атоми Гідрогену та 2 атоми Оксигену; 

б) 2 атоми Гідрогену та 1 атом Оксигену; 

в) 1 атом Гідрогену та 2 атоми Оксигену; 

г) 1 атом Гідрогену та 1 атом Оксигену 

Завдання 4. 

Оберіть фізичні властивості води: 

а) прозора; б) безбарвна; 

в)має приємний запах; г) смак відсутній. 

 

 

 

  

а б в г 
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КРОК 42  
Розчин і його компоненти 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Поняття однорідні суміші та розчин, характерні ознаки істинних розчинів. З 

яких компонентів складається розчин. 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Розрізняти компоненти розчину: розчинник, розчинену речовину. Класифікуватимеш 

розчини за рядом ознак. 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

Згадаємо однорідні і неоднорідні суміші, їх основні відмінності 

 

 

 

 

NB!  1. Прикладами однорідних сумішей є розчини. 

2. Вода є універсальним розчинником у природі. 

 

Здатність води розчиняти  найрізноманітніші речовини, з якими вона контактує, 

лежить в основі   утворення  однорідних сумішей – розчинів. 

 

 Істинними розчинами називають  однорідні  суміші, які складаються з 

двох і більше компонентів, кількість яких  може змінюватись  у широких 

межах  без порушення однорідності. 

Приклади: Розчин цукру у воді,розчин йоду у спирті, розчин  гідроген 

пероксиду у воді. 

 Розчинник 

Компоненти  розчину  

 Розчинена речовина 

 

NB!Компонентами розчину називають розчинник та розчинену речовину. 

Однорідні Неоднорідні 

Суміші   містять частинки речовини, 

які   неможливо виявити навіть за 

допомогою мікроскопа 

Приклади: 

1. Розчин кухонної солі у воді 

2. Розчин спирту у воді 

3. Розчин оцту у воді 

4. Повітря 

Суміші  містять частинки речовини, 

які можна виявити  за допомогою  

неозброєного ока людини або за 

допомогою мікроскопа  

Приклади: 

1. Суміш  піску  і води  

2. Тирса і залізні ошурки 

3. Суміш кухонної солі і піску 

4. Томатний сік 

Розчини   

 Однорідні суміші  

 (частинок  розчиненої 

речовини  не видно) 
Істинні розчини 

Суміші 
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Розчинник – речовина, що кількісно переважає вміст інших компонентів  і 

перебуває в тому ж агрегатному стані, що і розчин (вода, спирт, бензин, 

ацетон…). 
 

 Розчинена речовина - речовина здатна розчинятися в розчиннику, кількісно 

менша за нього, подрібнена до  молекулярного (йонного) рівня (цукор, солі,  

кислоти…). 

Розчинність  кислот, основ, солей можна визначити за  таблицею розчинності: 

За розчинністю у воді  всі речовини  можна поділити на три групи : 

 

 

 

 

Завдання 1. 

Які помилки допустив Незнайко, називаючи розчини? 
 

*  Р → Розчинні 

*  М → Малорозчинні 

*  Н   → Нерозчинні 

Ознаки, за якими класифікують  розчини 
Залежно від 

природи 

розчинника: 

*Водні  

*Неводні 

(спиртові,  

масляні) 

Залежно від   

агрегатного стану  

розчинника та 

розчиненої речовини: 
*Рідкі (рідини) 

*Газоподібні  (повітря) 

*Тверді (сплави 

металів) 

Залежно від 

концентрації 

йонів Гідрогену 

(класу розчиненої 

речовини) 

* Кислі  (кислоти) 

*Нейтральні  (солі)  

*Лужні (луги) 

Залежно від 

концентрації 

розчиненої речовини 
*Концентровані 

(високий вміст 

розчиненої речовини) 

*Розведені (відносно 

малий вміст розчиненої 

речовини) 
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Незнайко 

Вода  із сіллю розчин також, 

Дощ із снігом – розчин теж. 

Скільки  можна їх назвати, 

Я здивований без меж. 

Десь я знову помилився. 

Знову, звісно,як завжди, 

Розчин клею розізлився, 

Ой, рятуйте  від біди! 

 

Завдання 2. 

1. Відгадайте  загадку: 

 

Вона була в піску і  в глині, 

Джерелом бігла в пустоту, 

Зберігши  неповторність й  нині, 

І кришталеву чистоту.    (...) 

 

2. Про  який компонент   розчину  йде  мова: 

 

 

 

Завдання 3. 

Розчин, у  певному об’ємі якого міститься багато  розчиненої речовини, 

називають: 

 

 

 

Завдання 4. 

Укажіть, на  які види  за агрегатним станом  поділяються всі розчини: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

а)   розчинена речовина;     в) продукти розчину. 

б)   розчинник;  

а)  насиченим;         в) ненасиченим;      

б) концентрованим; г) розведеним. 

а)   тверді;            в) газоподібні;     

б) рідкі; г) всі твердження правильні. 
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КРОК 43 
Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої 
речовини  
 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Кількісну характеристику розчинів - масову частку. Познайомишся з 

розчинами, які людина використовує в побуті.  

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Обчислювати масову частку розчиненої речовини, удосконалиш уміння розв’язувати 

розрахункові задачі. 

 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

Розчини в житті людини мають велике значення. Одні вона 

використовує в промисловості, інші - в побуті: 

Розчин оцту кулінарія (консервант,  приправа) 

Розчин гідроген пероксиду медицина (засіб для обробки та дезінфікування ран) 

Розчин глюкози медицина (зміцнювальний лікувальний засіб) 

Спиртовий розчин йоду медицина (антисептичний засіб для обробки ран та  

операційного поля.) 

 

Купуючи розчини, необхідно звернути увагу на етикетку на пляшці з цим 

розчином. На етикетках склянок поруч з назвою розчину зазначені відсотки (%) 

розчиненої речовини:  

спиртовий розчин йоду 5% 

спиртовий розчин борної кислоти 3% 

спиртовий розчин бриліантовий зелений 1% 

Якщо розчинником у розчині є вода, на етикетці лише вказують слово 

«розчин»: 

розчин глюкози   40% 

розчин оцту 9% 

розчин гідроген  пероксиду 3% 

розчин  оцтової есенції 70% 

Найважливішою  кількісною характеристикою будь – якого розчину є 

концентрація. 

Концентрація розчину вказує на масу або кількість розчиненої речовини, що 

міститься в  одиниці маси або  об’єму розчину. 

 

Одним із способів вираження  концентрації розчинів  є масова частка: 

 Масова частка – це маса розчиненої речовини, що міститься в 100 г 

розчину. 

Так, як розчин складається з двох компонентів: розчинника і розчиненої 

речовини: 

 Розчинник 

Компоненти  розчину  

 Розчинена речовина 

це дає можливість визначити масу не тільки розчиненої речовини, а і масу 



132 
© Хоменко Н.Г. 

розчинника. 

 m( розчину) = m(р.р.) + m(розчинника) 

Якщо розчинник вода: 

m( р- ну) = m(р.р) + m( води) 
 

m(Н2О) =m(розчину)   - m(р.р.) 

 

Наприклад: 

Розчин глюкози  40%  показує, що в 100 грамах цього  розчину розчинено        

40 грам  глюкози, а води в розчині буде: 

m (р.р.)  = 40 г 

m (Н2О) =  60 г  (100г – 40 г = 60г) 

Масову частку розчиненої речовини позначають відомою вам латинською 

літерою –W (називають  дубль – ве) та виражають  у частках  одиниці (додатнє  

число менше за одиницю   або у відсотках). 

(Згадайте визначення масової частки елемента  у сполуці) 

У  відсотках: 

)(

)(
)(

речовиниMr

елементаArn
EW


 ;           %100

)(

)(
)( 




речовиниMr

елементаArn
EW  

 Масова частка  розчиненої речовини  (W) – це  відношення  маси 

розчиненої речовини до маси розчину. 

Цю величину виражають: у частках  одиниці 

За допомогою цієї формули можна визначити: 

За допомогою  формули можна визначити: масу розчину:або  у відсотках: 
масу розчину: у відсотках 

𝑚(𝑝 − ну) =
𝑚 𝑝 .𝑝 . 

𝑤 𝑝 .𝑝 . 
  𝑚(𝑝 − ну) =

𝑚 𝑝. 𝑝.  

𝑤 𝑝. 𝑝.  
∙ 100% 

Приклади розв'язку задач 

Задача 1. 

Сіль масою 50 грам розчинили у воді масою 350 грам. Яка масова частка солі в 

утвореному розчині? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(додатнє  число менше за одиницю)                         або у відсотках 

𝑤 𝑝. 𝑝.  =
𝑚(𝑝. 𝑝. )

𝑚(𝑝 − ну)
 𝑤 𝑝. 𝑝.  =

𝑚(𝑝. 𝑝. )

𝑚(𝑝 − ну)
∙ 100% 

масу розчиненої речовини:                                             у відсотках 

m(р.р.) =w(р.р.)· m(р-ну) 

 m (р. р. )      =
𝑤(𝑝. 𝑝. ) ∙ 𝑚(𝑝 − ну)

100%
 

𝑤 𝑝. 𝑝.  =
𝑚(𝑝. 𝑝. )

𝑚(𝑝 − ну)
 

Розв'язання 

1. Знаходимо  масу розчину: 

m( р-ну) = m(солі)   + m(Н2О ) 

2. Обчислюємо масову частку  солі за формулою: 

 

𝑤 солі =
50г

500г
= 0,1  або   0,1 ∙ 100% = 10% 

Дано: 

m (солі)=50г      

m(Н2О)=450г 

W (солі)- ? 
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Відповідь: масова частка   солі 0,1  або  10% 

Задача 2. 

Скільки солі і води  потрібно взяти для  приготування 300г  15% розчину солі? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 3. 

До розчину масою 130 г з масовою часткою солі 0,2 долили воду об’ємом 70 мл 

Яка масова частка солі  в новоутвореному розчині? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Знаходимо масу новоутвореного розчину, яким він стане після доливання  70 г 

води: 

m1(р-ну)= 130г +70г = 200г  

3. Обчислимо масову частку  солі  в  утвореному розчині за формулою: 

W1(солі)=
𝑚 (𝑝 .𝑝 .)

𝑚 (𝑝−ну)
W1(солі)=

26г

200г
 = 0,13   або 13% 

Відповідь:  W1(солі)=0,13 або  13% 

 

2. Знаходимо масу води: 

m(Н2О) =m(р- ну)   -  m(солі) 

 

m(Н2О) =300г  -  45г= 255г 

 

Відповідь: m(солі)=45(г)     m(Н2О) =255(г) 
 

Дано:                                      

m (р-ну)=300г 

W (солі) = 15%             

m(солі)  -?   

m (Н2О) -?       
 

𝑤 𝑝. 𝑝.  =
𝑚(𝑝. 𝑝. )

𝑚(𝑝 − ну)
∙ 100% 

m ( р.р. )      =
𝑤(𝑝. 𝑝. ) ∙ 𝑚(𝑝 − ну)

100%
 

m солі =
15% ∙ 300г

100%
 = 45(г) 

Розв'язання 

1. Знаходимо  масу розчиненої речовини  за формулою 

масової  частки:                            

 

 

Дано:                                     

m (р-ну)=130г        

W (солі) = 0,2  

V(Н2О) =70мл 

W1(солі)-? 
 

𝑚 солі = 0,2 ∙ 130г = 26г 

Розв'язання       

     1. Знаходимо  масу розчиненої речовини  за формулою 

масової  частки:    𝑤 𝑝. 𝑝.  =
𝑚 (𝑝 .𝑝 .)

𝑚 (𝑝−ну)
 

m солі = 𝑤 𝑝. 𝑝 ∙ 𝑚 р − ну  

     2. З курсу фізики вам відомо, що  вода має густину 1,00 

г/см
3 
або 1,00 г/мл (при  t= +4

0
С) 

За формулою: m(Н2О)  =ρ(Н2О)·V(Н2О) знаходимо масу води, 

яку долили  до розчину. 

m(Н2О)  = 1,00 г/мл∙70 мл = 70г ( отже, маса води  = об’ємуводи) 
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Задача 4. 

Обчисліть масу солі в 200 г її розчину з масовою часткою розчиненої речовини 

10%: 

а) 20 г; в) 10 г; 

б) 190 г; г) 200 г 

Задача 5. 

У результаті  розчинення  80 г солі  в 120 г води  утворився розчин з масовою 

часткою: 

а)  30%; в) 40%; 

б) 10%; г) 20%. 

Задача 6. 

Сіль масою 60 г  розчинили   у воді  об’ємом  240  мл.  Яка масова частка солі  в 

утвореному розчині: 

а)  25%; в) 15%; 

б) 5%; г) 20%. 

Задача 7. 

У чашку  насипали  цукор масою  50 г,  потім долили  води  об’ємом  200 мл.  

Яка масова частка  цукру в утвореному розчині: 

а) W  = 25%; в) W  = 10%; 

б) W  = 20%; г) W  = 75%. 
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КРОК 44 
Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої 
речовини. Виготовлення розчину  
 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Кількісну характеристику розчинів - масову частку . Засвоїш послідовність дій 

приготування розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини. 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Обчислювати масову частку розчиненої речовини, удосконалиш уміння розв’язувати 

розрахункові задачі, матимеш уявлення про приготування розчинів із певною масовою 

часткою розчиненої речовини. 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

NB! Масова частка розчиненої речовини (W) - це відношення 

маси розчиненої речовини до маси розчину. 

Якщо розчинник вода: 

m( р- ну) = m(р.р) + m(Н2О) 

 

 

 

маса розчину у відсотках 

𝑚(𝑝 − ну) =
𝑚 𝑝 .𝑝 . 

𝑤 𝑝 .𝑝 . 
  𝑚(𝑝 − ну) =

𝑚 𝑝. 𝑝.  

𝑤 𝑝. 𝑝.  
∙ 100% 

 

Кухар,  друзі, я нівроку, 

В банку вкину все потроху, 

Огірки, лаврове листя, 

А води наллю – опісля. 

Кришку я ключем закрию, 

Руки з милом я помию, 

Урожай тепер в порядку, 

Нумо, швидше на зарядку! 

 

  

Огірки  три дні стояли, 

Кришки піднялись.. Зірвали! 

Огірки якісь гнилі… 

Несмачні, а запах ?  …Ні! 

 

Що ж не так зробив я, діти, 

Ніде правди тут подіти, 

Розчин готувать не вмів, 

Урожай весь загубив! 

 

 

 

 

 

 

(додатнє  число менше за одиницю)                         або у відсотках 

𝑤 𝑝. 𝑝.  =
𝑚(𝑝. 𝑝. )

𝑚(𝑝 − ну)
 𝑤 𝑝. 𝑝.  =

𝑚(𝑝. 𝑝. )

𝑚(𝑝 − ну)
∙ 100% 

маса розчиненої речовини                                             у відсотках 

m(р.р.) =w(р.р.)· m(р-ну) 

 m (р. р. )      =
𝑤(𝑝. 𝑝. ) ∙ 𝑚(𝑝 − ну)

100%
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Лабораторний дослід  4 

Тема: Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками  

розчинених речовин 

Обладнання: кухонна сіль, мірний циліндр, терези, стакан, скляна паличка з 

гумовим наконечником. 

Алгоритм 

приготування розчинів із заданою масовою часткою розчиненої речовини. 

1. Розв’яжіть задачу. Визначте масу розчиненої речовини та масу води, які 

необхідні для приготування розчину. 

2.  За допомогою формули m(Н2О)  =ρ(Н2О) · V(Н2О) обчисліть об’єм води, який 

вона займає, маючи густину 1,00 г/см
3 
або 1,00 г/мл. 

3. За допомогою  мірного циліндра взначте необхідний об’єм води та налийте її 

у хімічну склянку. 

4. Визначену теоретично масу розчиненої речовини зважте на терезах за 

допомогою наважок. 

5. Зважену речовину  досипте у склянку з  водою. 

6. За допомогою скляної палички розмішайте суміш до повного розчинення 

речовини у воді. 

Задача. 

Приготуйте 50 г розчину  з масовою часткою  кухонної солі 20% або (0,2) 

۩Висновок:    …. 

Задача 1. 

У медицині використовують фізіологічний розчин солі, що складається з натрій 

хлориду (NaCl) з масовою часткою 0,9% і води. Визначте масу солі та масу 

води, необхідні для приготування 500 г  фізіологічного розчину. 

а) 1 г (NaCl) і 499 г (Н2О);             в) 45 г (NaCl) і 455 г (Н2О);          

б) 4,5 г (NaCl) і 495,5 г (Н2О); г) 2 г (NaCl) і 498 г (Н2О). 

Задача 2. 

Медичний препарат – розчин гідроген  пероксиду (перекис водню) з масовою 

часткою 3% – застосовують для дезінфекції та обробки ран. Визначте масу води 

та масу гідроген пероксиду (Н2О2), що необхідні для приготування 500 г такого 

розчину. 

а) 30 г (Н2О2) і 470 г (Н2О);        в) 15 г (Н2О2) і 485 г (Н2О);        

б) 5 г (Н2О2) і 495 г (Н2О2); г) 60 г (Н2О2)  і 440 г (Н2О2) 

 

Домашній  експеримент 4. 

Виготовлення водного  розчину кухонної солі 
Допоможіть Незнайкові приготувати розчин кухонної солі, щоб 

поквасити огірки. Визначте масу солі і об’єм води, що необхідні для 

приготування 1000 г 9% розчину солі. Якщо ви правильно зробили розрахунки, 

то виконайте практичну частину роботи. 

Відміряйте 3 столові ложки солі (одна ложка вміщає 30 г солі), висипте в  

банку об’ємом 1 л. За допомогою мірного стакану  визначте 910 мл води і 

вилийте в банку. Розчин готовий. 
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КРОК 45 
 Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: 
кислоти й основи 

 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Як оксиди металів та неметалів взаємодіють з водою. Познайомишся з 

продуктами їх взаємодії – гідратами: основами та кислотами. 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Урівнювати рівняння реакцій. Складати рівняння реакцій води з основними та кислотними 

оксидами. Навчишся розпізнавати основи та кислоти. 

 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

Взаємодія речовин з киснем   належить до реакцій окиснення. 

NB! 1. Взаємодія речовин з киснем належить до реакцій окиснення. 

2. Продуктами реакцій взаємодії простих і складних речовин з киснем є – 

оксиди. 

Завдання 1. 

Розставте  коефіцієнти  у схемах хімічних реакцій: 

 

 

 

 

Оксиди – це складні   бінарні сполуки, утворені двома елементами, одним 

із яких є  Оксиген. 

Приклади:  СаО, P2О5, СО2, К2О,  Na2 O,  SO2 ,  MgO,   SO3 

 

Згадаємо класифікацію простих речовин: 

 

 

 

 

 

 

У Періодичній системі  хімічних елементів умовна діагональ від Бору до 

Астату розмежовує елементи на металічні та неметалічні. 

Металічні елементи розміщуються  у лівій  нижній  частині   періодичної 

системи(І, ІІ, ІІІ групах), а також це  елементи побічних підгруп. 

Неметалічні елементи – у верхній правій  частині  періодичної системи. 

NB! Солетворні оксиди класифікують на основні, амфотерні та кислотні 

оксиди (з амфотерними ви познайомитесь  пізніше). 

 

 

 

 

К   +   О2 → К2О 

CH4+ О2 → CO2   + Н2О 

Сu + О2   → СuO 

Прості речовини 

Метали Неметали 
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Класифікація солетворних  оксидів 

Основні Кислотні 

Оксиди металічних елементів з низькою 

валентністю (І, ІІ, рідше ІІІ): 

 К2О,  Na2 O,СаО,МnO 

Оксиди неметалів, а також металів з 

високою валентністю (від ІV і 

вище):SO2, SO3,Р2О5 ,CrО3, Мn2O7 
Взаємодія води з  основними оксидами 

(реакції сполучення): 

СаО +Н2О = Ca(OH)2(реакція гасіння  вапна) 

К2О +Н2О = 2КОН 

Na2 O  +Н2О = 2NaОН 

МnO+Н2О =(не реагує) 

NB! Оксиди активних металів І –ІІ 

групи, головної підгрупи (лужних: Li, 

Na, K, Rb, Cs та лужноземельних:Ca, Sr, 

Ba) взаємодіють з водою. При цьому  

утворюються їх гідрати-основи 

(гідроксиди). 

Взаємодія  води з кислотними оксидами 

(реакція сполучення): 

SO2+Н2О = H2 SO3 

SO3 +Н2О = H2 SO4 

 Р2О5 +3Н2О =2H3РO4 

SіO2+Н2О =(не реагує) 

 

NB! Кислотні оксиди взаємодіють з 

водою (крім SіO2). При цьому 

утворюються  їх гідрати-оксигеновмісні 

кислоти. 

 Завдання 2. 

Гра «Хрестики  - нулики» 

Завдання. Закресліть прямими лініями  оксиди: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3. 

Найпоширеніший оксид  на планеті Земля: 

а) SiO2;                    в) H2O;                    

б) Fe2O3; г) CaO. 

Завдання 4. 

Виберіть формулу  основного оксиду: 

а) CrO3;                 в) SO3; 

б) К2О; г) CO2. 

Завдання 5. 
Із переліку  формул  оксидів випишіть окремо  формули  основних і кислотних 

оксидів: СаО, CrО3, P2О5, МnO, СО2, Na2O, FeO, SO2, MgO,  SO3. 

Основні      

Кислотні      

SO3 NaОН K2О 

Н2SO3 Na2О Al(ОН)3 

ВaО Р2О5 SO2 
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Завдання 6. 
Допишіть можливі реакції взаємодії основних оксидів із водою: 

 

 

 

Завдання 7. 

З поданого переліку випишіть окремо формули основ та формули кислот 

Ca(OH)2, H2SO3, КОН,  NaОН, H2SO4, H3РO4, HNO3, Al(OH)3 

Основи     

Кислоти     

Завдання 8. 

Укажіть оксид, який не реагує з водою: 

а) Р2О5;     в) SО2;      

б) SiO2;   г)  SO3 . 

Завдання 9. 

Укажіть  хімічну формулу  оксиду, якому відповідає  сульфітна кислота: 

а)  SO3;        в) SiO2;        

б) СО2; г)  SO2.                           

Завдання 10. 

Закінчіть  рівняння  можливих  реакцій: 

СuО + Н2О = 

СаО + Н2О= 

Fe2O3+Н2О= 

 

СО2+ Н2О= 

SiO2+Н2О= 

SO2+  Н2О= 

 

Завдання 11. 
За поданим малюнком складіть рівняння 

реакцій взаємодії указаних оксидів із 

водою: 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

а)  Na2O +Н2О = 

б) FeO   +  Н2О = 

в) ВаО   +  Н2О = 

г) СuО   +  Н2О 
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КРОК 46 
Кислоти й основи. Поняття про індикатори 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Як основні та кислотні оксиди взаємодіють з водою. Познайомишся з 

продуктами їх взаємодії – гідратами: основами та кислотами, навчишся їх 

розпізнавати. Матимеш уявлення про індикатори.  

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Складати рівняння реакцій води з основними та кислотними оксидами. За допомогою зміни 

кольору індикаторів зможеш визначати середовище продуктів реакції, одержаних у разі 

взаємодії води з оксидами. 

 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

 

 

 

Назви основ складаються з двох слів: 

перше слово – назва  хімічного елемента (називний відмінок) +  друге слово –

гідроксид 

Якщо хімічний елемент має змінну валентність, її потрібно вказати римською 

цифрою у дужках  після назви елемента. 

 
 
 
 
 

Приклади: 
Формула Назва основи Тривіальна (традиційна)   

КОН калій гідроксид  їдке калі; 

NaOH натрій гідроксид їдкий натр 

Ca(OH)2 кальцій гідроксид гашене вапно 

Fe(OH)2↓   ферум (ІІ)   гідроксид (нерозчинна основа) 

 

 

 

 

 Основними  називають 

оксиди металів, гідратами яких є 

основи. 

Приклади: 

КОН, NaOH, Ca(OH)2, Fe(OH)2 

 Кислотними називають оксиди, 

гідратами  яких є кислоти. 

 

Приклади: 

H2SO3, H2SO4, HNO3, H2СO3 

 

Загальна формула основ: 

Ме(ОН)n 

де n – валентність  

металу   

 

 

Загальна формула кислот: 

 
І n  

Нn кислотний залишок 

де n -  валентність кислотного залишку 
 

Назва елемента 

Називний  відмінок 

Слово 

«гідроксид» 
Валентність  металу, 

якщо вона  змінна 
+ + 
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Класифікація основ 

 

Основи – це речовини доволі  складні, 

Метал з ними дружно  живе у сім’ї, 

А щоб зовсім було  круто: 

Додай до них ще  ОН– групу 

 

Кислоти мають сучасні хімічні (відповідають  назві кислотних залишків) та 

тривіальні назви: 

Формула Хімічна  назва 
Тривіальна (історична традиційна, 

побутова) 

HNO3 нітратна азотна 

H2SO4 сульфатна сірчана  

H2SO3 сульфітна сірчиста 

H3РO4 ортофосфатна фосфорна 

H2CO3 карбонатна вугільна 

H2SiO3 силікатна кремнієва 
 

Кислоти кислий мають смак, 

Повірте, друзі, це все так. 

Пекучі і їдкі на диво,   

Поводьтесь з ними ви поштиво. 

Аш (Н) першим  у формулі  іде 

Й кислотний залишок веде. 

 

Розчини лугів і кислот можна розрізняти за допомогою спеціальних 

речовин – індикаторів,які змінюють колір і допомагають  визначати наявність 

кислот чи основ у розчині  (реакцію середовища), певного йону або сполуки. 

Найчастіше в школі використовують індикатори:універсальний 

індикатор, лакмус, фенолфталеїн, метиловий оранжевий або метилоранж. 

Для зручності використовують  індикаторний папірець(фільтрувальний папір, 

просочений розчином індикатора). 

 

 

Розчинні   у воді основи   мають  

загальну   назву – луги. 
Нерозчинні основи 

Луги – це основи активних  

металів (лужних та лужно-

земельних елементів  І – ІІ групи 

головної підгрупи) Li,  Na, K,  Rb, 

Cs, Fr, Ca, Sr,  Ba, Ra 

Нерозчинні основи – тверді,  мають 

різне забарвлення: 

Fe(OH)3 – бурий колір 

Fe(OH)2 – білий 

Cu(OH)2 – блакитний 

Cr(OH)2 – жовтий 

Приклади: LiОН,  NaОН, KОН,  

Ва(ОН)2 

 

 

Ме(ОН)n 

 

І 

Н n 

 

n 

кислотний залишок 
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У воді індикатори мають  забарвлення: 

Назва індикатора 
Колір індикаторів  у воді 

(нейтральне середовище) 
лакмус фіолетовий  колір 

фенолфталеїн безбарвний 

метилоранж оранжевий 

 

Розчини кислот та лугів змінюють забарвлення індикаторів (нерозчинні основи 

з індикаторами не взаємодіють). 

У розчинах кислот відбувається зміна  забарвлення   індикаторів 

Назва індикатора 
Колір індикаторів у розчинах кислот 

(кисле середовище) 

лакмус червоний 

фенолфталеїн безбарвний 

метилоранж рожевий 

 

У розчинах  лугів відбувається зміна кольору індикаторів : 

Назва індикатора 
Колір індикаторів  у  розчинах  лугів 

(лужне  середовище) 

лакмус синій 

фенолфталеїн малиновий 

метилоранж жовтий 

 

Завдання 1. 

Встановіть   відповідність: 

Кислотний оксид:               Кислота: 

a) SO2;                               1. H2SO4 ; 

б) SO3;                               2. H2SO3; 

в) Р2О5;                             3. H2СO3; 

г) СО2 ;                              4. H3РO4. 

 

 

 

 

 

Індикатори 

Лакмус Метиловий оранжевий 

(метилоранж) 
Фенолфталеїн 

а б в г 
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Лабораторний    дослід  5 

Тема: Випробовування водних розчинів  кислот і лугів   індикаторами 

Обладнання: розчини оцтової кислоти та натрій  гідроксиду (NaOH), 

індикатори (нейтральний лакмус, фенолфталеїн, метиловий оранжевий), 

пробірки.  

Правила техніки безпеки: 

1. Кислоти і луги - пекучі і їдкі речовини. 

2. При попаданні на шкіру можуть спричинити тяжкі опіки. 

3. Обережно працюйте з ними. 

4. У разі потрапляння речовин на шкіру або одяг, негайно змийте їх 

проточною водою. 

Дослід 1. Дія індикаторів на кислоти (кисле середовище) 

Завдання. 

1. Дослідіть, опишіть й порівняйте, як змінюють забарвлення індикатори   

у розчині  оцтової  кислоти. 

2. Результати спостережень  запишіть до таблиці: 

۩Висновок:    

 

Дослід 2. Дія індикаторів на  луги ( лужне середовище) 

Завдання. 

1. Дослідіть, опишіть й порівняйте, як змінюють  забарвлення індикатори в 

розчині  натрій гідроксиду (NaOH). 

2. Результати спостережень  запишіть до таблиці. 

Речовина Номер пробірки Індикатор Забарвлення  індикатора 

 

NaOH 

1 лакмус  

2 фенолфталеїн  

3 метилоранж  

۩Висновок:    

Завдання 2. 

В  який колір  забарвлюється фенолфталеїн у лужному  середовищі? 

 

 

 

Завдання 3. 

В  який колір  забарвлюється  лакмус  у  кислому  середовищі? 

 

 

 

Речовина Номер пробірки Індикатор Забарвлення  індикатора 

оцтова 

кислота 

1 лакмус  

2 фенолфталеїн  

3 метилоранж  

а)  фіолетовий;         в)  малиновий;          

б) червоний; г)   жовтий.  

 
а)  фіолетовий;         в)  малиновий;          

б)  червоний; г)  жовтий. 
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КРОК 47 
Значення води і водних розчинів у природі та житті людини  

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Про значення води для природи, сфери її застосування в народному 

господарстві та в побуті людини. 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Працювати з джерелами інформації, повториш та систематизуєш знання про 

фізичні властивості води. 

 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

Девіз: «Вода просочує всю Землю – зсередини, зовні, зверху; її жили 

розходяться у всіх напрямках, як сполучні ланки» (Пліній Старший) 

 

 

Значення води і водних розчинів у природі та в житті людини 
Воді була дана велика влада 

стати соком життя на Землі 

(Леонардо да Вінчі) 

Значення води Цифри і факти 
1. Важливий фактор 

геологічного розвитку 

планети Земля 

Світовий океан займає площу 361 млн км
2 

Поверхня Земної кулі на 3/4 вкрита водою, що 

становить 71% земної поверхні.  
2. 

 

 

 

 

 

Середовище 

виникнення і розвитку 

життя на Землі 

4,5 млрд років тому утворилася земна кора, разом з 

нею, можливо, утворилася і вода. 

(Первісний океан, накопичуючи органогенні 

елементи: Карбон, Гідроген, Оксиген, Нітроген, 

Фосфор, Сульфур, дав можливість створити 

білкову молекулу – праматір усього живого на 

Землі). 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 Вода – універсальний 

розчинник 

Вода – один з найкращих розчинників. 

 Світовий океан містить 44 елементи Періодичної 

системи Д.І.Менделєєва.  

(У кожному літрі води Мертвого моря розчинено 

250 г різних солей натрія, калія, магнія та інших. 

У такому солоному розчині життя майже 

неможливе). 
4. 

 

 

 

 

 

Важливий фактор 

формування клімату 

та погоди  

Вода має високу теплоємкість, тому в зимовий час 

вона повільно остигає, а влітку повільно 

нагрівається. (Вода нагрівається в 5 раз 

повільніше, ніж земна поверхня і охолоджується 

так само. Гідросфера – величезний термостат, 

стабілізатор і регулятор тепла й холоду на 

поверхні нашої планети). 
5. 

 

 

 

 

 

 

Прісна вода виконує 

функцію живлення 

рослин і тварин 

Без води не може жити жодна рослина: (Огірки 

містять 95% води,помідори, морква, гриби -90%, 

картопля – 80%, яблука -85%. Щоб виростити 1 

т. пшениці необхідно витратити 800 т води. 

Рослини щорічно використовують 650 тис. км
3 

прісної води. Тваринний організм за рік споживає 

50 м
3 
води).

 

6. 

 
Вода – основна 

складова рослинних і 

тваринних організмів 

Вода – основа складова частина всіх живих 

організмів: (Ссавці містять 63 - 68% води; листя 

наземних рослин –75… 86%; медузи і водорості - 

98%. В організмі дорослої людини 68 - 70% води: 

кров містить - 90%, м’язи – 75%, кістки –28%). 
7. 

 
Середовище живих 

організмів, в якому 

відбуваються важливі 

для їх життєдіяльності 

біохімічні процеси 

Майже всі фізіологічні процеси в організмі: обмін 

речовин, дифузія,осмос,терморегуляція 

відбуваються у водних розчинах. (За добу доросла 

людина споживає 2 -2,5 л води,  

за рік: маса тіла ×10). 
8. 

 
Застосування води в 

промисловості 

 

В промисловості вода використовується в якості 

розчинника, як сировина в хімічній промисловості 

та в металургії. 

(Щоб добути 1 т нафти потрібно витратити 

10т води, для виробництва 1 т цукру – 3 т, паперу 

– від 100 до 400 т). 
9. 

 
Застосування води в 

побуті 

На щоденні потреби (приготування їжі, 

підтримання чистоти, прання білизни) сучасна 

людина використовує від 100 до 600 л води. 
10. 

 
Вода і здоров’я 

людини 

Втрата організмом людини 21% води веде до 

смерті. Людина без їжі може прожити до 40 днів, 

без води – від 3 до 8 днів 

(курс лікування талою водою допомагає знизити 

вагу людини від 10 до 15 кг за 3 місяці). 
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Довідка 

Застосування та використання води людиною: 

1. 10% води людина використовує на комунально-побутові потреби. 

2. 30% води – на теплоенергетичні потреби. 

3. 60% – на зрошування засушливих ґрунтів. 

 

Смарагдове королівство 

 

В одному чарівному Смарагдовому (зеленому) королівстві 

жили привітні та веселі люди. Вони вирощували багаті врожаї овочів, 

фруктів, займались озелененням парків, садів, квітників і цим надзвичайно 

пишались. Родюча земля, квіти, дерева, будинки випромінювали щастя і 

добробут. 

Та якось у королівство завітав злий і недобрий чарівник…. Він був 

самотній. Душа у нього була чорна, ніби покрита кригою. Побачивши таку 

красу довкола, він аж знавіснів. Довго думав він, як зруйнувати королівство 

Щастя. І нарешті знайшов вихід… 

Він вирішив забрати у людей воду. Так, так, звичайнісіньку воду. Помах 

чарівної палички і… 

Декілька місяців на землю не впало й краплинки дощу. Зникли квіти, 

пожовкло та опало листя на деревах. Земля, яка колись була встелена зеленою 

травичкою, порепалася. Чорні тріщини – рани розповзлися в різні боки. 

Обміліли річки, висохли озера, зникли тварини… Сумні очі людей з відчаєм 

дивились на вицвіле небо, благаючи дощу. У Смарагдове королівство прийшли 

горе та біда. 

Вирішили люди звернутися до чарівника з проханням повернути їм воду. 

Та він навіть і вислухати їх не побажав. Хтось із жителів королівства 

запропонував послати до чарівника дітей. Одна ясноока, руденька, як сонечко, 

дівчинка не витримала. Пригорнувшись до чарівника, обхопила його 

рученятами. Порепаними від спраги губенятами дівчинка тихо прошепотіла… 

Люди так і не знають до цих пір, що сказала дівчинка чарівникові. Але на 

їх очах злий насуплений чоловік раптом усміхнувся, а потім весело засміявся. 

Скрижаніла від самотності душа ожила. Яскраво сяйнула у небі блискавка. 

Буркотливо загуркотів грім. Раптом пішов рясний дощ, який вдосталь напоїв 

спраглу землю. У небі засміялась веселка. Усе навколо теж ожило, зазеленіло, 

забуяло, засяяло.  

У Смарагдове королівство повернулося Щастя. 

 

Довідка  
Солона вода складає 96,5 % всіх водних запасів планети. У солоній 

воді міститься розчинених речовин більше від 0,1 %. 

Прісна вода – 3,5% водних запасів, це 48 млн км
3
, але лише половина її 

доступна для потреб людини. Прісна вода містить розчинених речовин менше 

0,1% . 



147 
© Хоменко Н.Г. 

Відгадайте загадку: 

Рослина без неї жити не буде, 

Тварина без неї життя забуде, 

Людина без неї жити не зможе, 

Вона всіх напоє і всім допоможе (……) 

 

Завдання 1. 

Водна оболонка Землі має назву: 

а) атмосфера; б) гідросфера; 

в) літосфера; г) біосфера. 

Завдання 2. 

Як ви розумієте вислів Ж.Б. Ламарка: « Де вода, там і життя»: 

а) вода необхідна для живлення живих організмів; 

б) вода – універсальний розчинник; 

в) життя виникло і розвивалося у воді;  

г) запаси прісної води на Землі великі. 

Завдання 3. 

«Вся маса води у рідкій, в газоподібній і твердій формі перебуває в 

безперервному русі, вона переповнена діючої енергії. І сама вічно міняється й 

змінює все навколишнє. Картина видимої природи визначається водою». 

(В.І. Вернадський) 

Які фізичні властивості води мав на увазі вчений: 

а) смак; б) колір; 

в) агрегатний стан;  г) теплоємкість. 

 

Завдання 4. 

«На Землі вода є символом руху: вона тече 

вічно, не зупиняючись і не знаючи 

втоми...» (Елізе Реклю) 

Як би ви назвали безперервний рух води в 

природі: 

а) циклічний; б) колообіг; 

в) періодичний; г) сезонний. 

 

Задача 1. 

У середні віки міський житель на побутові потреби використовував         

15 літрів води за добу. У сучасних промислових містах одна людина щоденно 

використовує від 100 до 600 літрів води. У скільки раз збільшилось споживання 

води людиною за добу, якщо для обчислення варто брати вищу межу 

споживання: 

а) у 20; б) у 60 ; 

в) у 40; г) у 100 раз. 

а б в г 
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КРОК 48 
Кислотні дощі 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

 Екологічні проблеми довкілля, матимеш уявлення про процеси утворення 

кислотних дощів в атмосфері, їх вплив на ріст та розвиток живих організмів.  

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

 Складати рівняння реакцій взаємодії кислотних оксидів з водою, повториш та 

систематизуєш знання про взаємодію води з кислотними оксидами. 

 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

 

На городі все до ладу – 

Гарний буде урожай. 

В небі хмари. Дощ заходе,  

- Нумо, швидше поливай! 

Що це? Листя все у плямах. 

Сохнуть гинуть всі кущі, 

Ось такі вони кислотні,  

Небезпечні ці дощі! 

NB! Проблеми, що виникають у 

зв’язку з діяльністю та втручанням людини в природні процеси і 

призводять до порушення їхньої рівноваги, називаються екологічними.  

Однією з таких проблем є кислотні дощі. 

 

Опади, які утворилися при взаємодії кислотних оксидів (SO2, SO3, NO2) 

з водою, що міститься в повітрі і потрапляють на земну поверхню, мають 

назву кислотні дощі 

Оксиди Сульфуру та Нітрогену – основні забруднювачі атмосфери - причина 

утворення кислотних дощів 

SO2, SO3, NO2 

 При взаємодії води з цими кислотними оксидами (реакція сполучення) 

утворюються кислоти, які разом з опадами потрапляють на земну 

поверхню 

SO2+Н2О =H2SO3 

SO3 +Н2О =H2SO4 

NO2+Н2О = НNO2 + НNO3 ( суміш нітритної та нітратної кислот) 
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Кислотні оксиди - основні забруднювачі атмосфери 
Фізичні властивості оксидів та їх 

фізіологічна дія на організм людини 
Джерела надходження в атмосферу, 

як результат господарської діяльності 

людини 

SO2- безбарвний газ з різким 

задушливим запахом, отруйний. 

Тривала дія може стати причиною 

виникнення ряду захворювань: 

гастриту, бронхіту, онкологічних 

хвороб. 

 

 

1. Теплові електростанції, що 

спалюють вугілля, продути нафтової 

переробки. 

2. Димові гази металургійних заводів. 

3. Вихлопні гази під час роботи 

автомобільного транспорту. 

 Довідка 
За рік в атмосферу Землі потрапляє 

150 млн.т. SO2 

SO3 – безбарвна рідина (при 

зниженні температури 

кристалізується). Дуже летка 

речовина на повітрі димить, 

активно реагує з водою, 

утворюючи сульфатну кислоту. 

Токсичний. 

У результаті каталітичної реакції 

окиснення Сульфур (IV)оксиду 

(каталізатори солі Feта Mn) в повітрі 

відбувається утворення (SO3) 

2SO2 + O2   ⇆  2SO3 

 

NO2 - газ бурого кольору, 

токсичний, може викликати 

подразнення очей, отруєння 

організму та захворювання органів 

дихання. 
 

1. У процесі виробництва нітратної 

кислоти у вигляді бурого «лисячого 

хвоста» NO2 стає причиною 

забруднення атмосфери та утворення 

кислотних дощів. 

2. Теплові електростанції, що 

працюють на нафтопродуктах і вугіллі. 

3. Вихлопні гази автомобільних 

двигунів. 

 Довідка 
За рік в атмосферу Землі потрапляє 53 млн.т. 

NO2 

Кислотні дощі можуть призвести: 
а) до зміни хімічних властивостей ґрунту і води; 

б) негативно впливають на видову різноманітність рослинного і тваринного 

світу; 

в) руйнують бетонні будівлі, мармурові споруди, пам’ятники і скульптури; 

г) посилюють корозію металів; 

д) негативно впливають на людину. 

Відгадайте загадку 

Немає на світі нічого сильніше,  

Немає на світі нічого живіше, 

В руках тримати її ти не в силі, 

А сніг і дощик тобі ой як милі. (......) 
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Завдання 1. 

Які гази беруть участь в утворенні кислотних дощів?  

а) SO2; б) СО; 

в) NO2; г) SO3. 

Завдання 2 . 
Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі «ланцюжка перетворень»: 

Н2 S→SO2 →SO3 →H2SO4 

Завдання 3. 

Повітряна оболонка Землі має назву: 

а) атмосфера; б) гідросфера; 

в) літосфера; г) біосфера. 

 

Задача. 

Кожна машина з бензиновим двигуном, яка пройшла 15 тисяч км, викидає в 

атмосферу 250 кг вуглекислого газу (СО2 ), 530 кг чадного газу (СО) та 28 кг 

оксидів Нітрогену. Скільки кілограмів оксидів Нітрогену, вуглекислого та 

чадного газів забруднять атмосферу, якщо машина здійснить пробіг у             

30 тисяч кілометрів? 

 

Завдання 4. 

«Мені шкода дітей всього світу, які з незахищеною головою бігають під літнім 

дощем» (О. Берг) 

Виберіть правильне твердження: 

а) можливо захворіють від переохолодження; 

б) може випадати волосся;  

в) можливі алергічні прояви; 

г) можливе забруднення одягу. 

 

 

 

 

  

а б в г 

а б в г 
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КРОК 49 
 Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. 
Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх 
умовах 
 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

 Екологічні проблеми довкілля, зокрема проблеми забруднення води. 

Познайомишся з способами очищення води на водоочисних станціях та в 

домашніх умовах. 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

 Складати рівняння реакцій взаємодії кислотних оксидів з водою, повториш та 

систематизуєш знання про хімічні властивості води. 

 
Девіз: 
«Вода, ти не маєш ні смаку, ні кольору, ні запаху, тебе не опишеш, тобою 

насолоджуються, не розуміючи, що ти таке є. Ти не просто необхідна для 

життя: ти і є - життя. З тобою в усьому єстві розливається блаженство, яке не 

поясниш тільки нашими чуттями. Ти повертаєш нам сили й властивості, на 

яких ми вже поставили хрест. Твоїм милосердям відновлюються висохлі 

джерела серця. Ти найбільше у світі багатство...» (А. де Сент-Екзюпері).  
 

Довідка. Так сталося, що людина в процесі свого еволюційного 

розвитку шукала комфортне природне середовище для свого 

існування. І одна з найважливіших умов – це наявність води. 

Археологи знаходили найдавніші поселення наших пращурів саме на берегах 

водоймищ. Потім людство винайшло водогін. Розвинену водогінну мережу мав 

античний Рим. Римляни побудували 10 водогонів довжиною 400 кілометрів. 

600 фонтанів та акведуки повністю забезпечували потреби великого міста. 

Труби свинцеві в Римі. 

Тече по них вода, 

Люди не знали в місті, 

Що їх чекає біда. 

Пили люди воду.  

Хворіли і вмирали, 

Свинець отруйний дуже -  

Вони цього не знали. 

 

 

Довідка 
Смачної води в природі багато, але ідеально чистої води немає і бути 

не може. 35% населення планети не має в достатній кількості чистої 

води. Більше мільярда людей використовують неякісну воду. На планеті 

щороку гине 5 - 9 млн. людей через хвороби, викликані забрудненою питною 

водою. «Людина випиває 90% своїх хвороб» - Л.Пастер. 
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НЕЗНАЙКО 
З криниці я води напився, 

Щось живіт мій розболівся, 

До лікаря звернутись треба, 

Ой, ой, ой! Біда – потреба! 

Що ж вода та містить, друзі? 

Чи брудна, чи чиста дуже, 

Чи нітрати, чи мікроби, 

Що ведуть нас до хвороби? 

 

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ. 

NB! Гігієнічні вимоги до питної води : 

 

 Безпечна в епідемічному відношенні Вона не повинна містити 

хвороботворних мікроорганізмів, небезпечних для здоров’я людини. 

 Нешкідлива за хімічним складом. 

  Безпечна в радіаційному відношенні. 

 Бути прозорою, без кольору, не мати запаху і смаку. 

 

Класифікація видів забруднення води 
Види 

забруднення 
Ознаки забруднення Джерела забруднення Наслідки забруднення 

Фізичне У воді збільшується 

кількість нерозчинних 

домішок: 

пісок, глина, мул, 

сміття. 

 

 

1. Підприємства 

гірничодобувної 

промисловості. 

2. Нерозчинні домішки з 

полів разом з дощовими 

водами потрапляють у 

водойми. 

Тверді частки 

знижують:  

а) прозорість води; 

б) погіршують смакові 

якості; 

в)погіршують умови 

життя рослин і тварин. 

Хімічне Вода містить домішки 

неорганічного 

(кислоти, луги, 

мінеральні солі) та 

органічного 

походження (нафта, 

нафтопродукти, миючі 

засоби, пестициди, 

отрутохімікати). 

Стічні води з хімічних 

підприємств містять 

токсичні речовини. 

Живі організми 

накопичують токсичні 

речовини і стають 

небезпечними для 

вживання. 

Біологічне Містить бактерії, 

віруси, спори грибків. 

1. Побутові стічні води 

(незадовільний стан 

каналізаційних мереж).  

2. Підприємства 

харчової промисловості. 

3. Деревообробні 

комбінати. 

4. Місця масового 

відпочинку людей. 

 

Хвороботворні 

мікроорганізми можуть 

стати причиною 

захворювання та навіть 

виникнення епідемій: 

холери, дизентерії, 

гепатиту. 
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Пригоди водяних краплинок 

Ми малесенькі прозорі краплинки особливої речовини на 

світі – води. Дуже любимо дощ. Рясними зливами поливаємо землю, а потім 

бурхливими потоками біжимо у річку. Ой, як брудно тут! Вода замулена: 

плаває якесь сміття, гілля, масні плями, поліетиленові пакети… Бр –р –р, як 

гидко! А ми так хотіли бути чистою смачною водичкою.  

Ой! Несе нас кудись течія разом 

із сміттям.  

Таце ж водозабір. Тут якісь 

грати, сита. Вони затримають сміття… 

А ми рухаємось далі. Вода все ще 

мутна і непрозора. Раптом ми 

опинились у водоочисній споруді, яку 

називають водоочисною станцією. 

Спочатку у воду вкидають 

спеціальні речовини – коагулянти. У 

камерах проходять хімічні реакції. 

Маленькі частинки бруду злипаються, 

укрупнюються, а потім разом з нами 

потрапляють у великі бетонні резервуари.  

Ці особливі очисні споруди заповнені багатошаровими фільтрами. 

Ми повільно просочуємось через них, звільняючись від домішок. Вода 

стає прозорою, чистою. Але в ній живуть невидимі для ока живі істоти - 

мікроорганізми. Які вони підступні та лихі! Якщо ці небезпечні 

мікроскопічні істоти потраплять в організм людини – чекай біди. Тому їх 

потрібно негайно позбутись! Для цього використовують особливі хімічні 

речовини – озон та хлор. Вони знищують їх. А ми стаємо чистою, прозорою, 

безпечною для людини, смачною питною водою. Ох, який довгий і нелегкий 

шлях ми подолали, щоб ви могли насолоджуватись такою смачною 

водичкою. Пийте на здоров’я воду! Цінуйте її та бережіть! 
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NB! Для приготування ліків та технічних потреб потрібна дистильована 

вода. Спосіб її одержання називають дистиляцією або перегонкою. 

 
 

Дистильовану воду добувають у лабораторії 

за допомогою ось такого приладу (див. малюнок). 

Принцип його роботи такий: 

вода з розчиненими в ній солями, 

нагріваючись в круглодонній колбі, 

випаровується. У скляному холодильнику водяна 

пара, у якій вже відсутні солі, охолоджується і 

конденсується в іншу конічну колбу. 

 

 Домашній експеримент 5. 

Очищення води за допомогою побутового фільтра 

 

У домашніх умовах можливе додаткове очищення питної води. 

Особливо це важливо, коли в сім’ї ростуть діти. Якщо ви не задоволені 

якістю води, варто перевірити її в спеціалізованій лабораторії на наявність 

розчинених у воді неорганічних та органічних речовин. 

Одним із способів покращення якості питної води є застосування 

водоочисних фільтрів. Варто зазначити, що сучасні фільтри дають 

можливість одержувати воду різного ступеня очищення. Але така очищена 

вода може бути не зовсім корисною для організму людини. 

 

Очищення  води  на водоочисних  станціях 

1. Водозабір води з природних водойм: 
Вилучення   з води плаваючих предметів і сміття:  

 (ганчірки,  пластикові пакети, гілки…) 

Водоочисна станція 

Стадії  очищення  води 

2. Хімічна обробка 3. Механічні способи 4. Біологічний спосіб 

Коагулювання-
видалення домішок, які 

знаходяться у 

підвішеному стані 

(відбувається злипання  

й укрупнення  частинок) 

1. Відстоювання; 

2. Фільтрація - 
очищення  води від 

твердих частинок 

 (мулу,  піску, масляних 

забруднень) 

1. Озонування; 

2. Хлорування; 

3. Ультрафіолетове  

опромінення  
Застосовують для 

очищення  та 

дезінфекції від 

шкідливих 

мікроорганізмів 
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Способи очищення питної води в домашніх умовах 

1. Відстоювання. 
Дайте воді відстоятися протягом 8 годин. Якщо це вода з міського 

водогону, то через 4 години випаруються майже всі шкідливі леткі сполуки. А 

ще через 4 години більшість солей важких металів осядуть на дно. Злийте 

обережно 2/3 об’єму води без збовтування в інший посуд. 

2. Очищення активованим вугіллям.  

На дно ємкості покладіть 10 таблеток активованого вугілля, загорнутих у 

марлевий мішечок. Залийте воду об’ємом 8 – 10 літрів і поставте її в темне 

прохолодне місце. Через 8 годин вода позбудеться неприємного запаху і 

поліпшаться її смакові якості. 

3. Очищення води кремнієм. 

Кремній згубно діє на мікроорганізми і досить добре очищує воду. Його 

можна придбати в аптеці, покласти в ємкість і залити водою. Через 8 годин вода 

готова для споживання. 

4. Застосування рослин, які очищують воду від хвороботворних 

мікроорганізмів. 

Кора верби, грона горобини, гілочки ялівцю, лушпиння цибулі добре 

очищують воду. Щоб її очистити, рослини заливають водою і настоюють 

протягом 12 годин. 

 

Задача 1. 

За добу кожна доросла людина вживає до 2 л води. Який об’єм води потрібен 

на добу місту з населенням 80 тис. чоловік: 

а) 320 тис. літрів; б) 160 тис. літрів; в) 140 тис. літрів.  

Завдання 1. 

Під час екскурсії ви набрали воду з річки. Вода брудна. В банці плавають листя, 

травинки, комахи. Чи зможете ви отримати чисту воду, придатну для 

пиття? 

Виберіть правильну відповідь: 

а) Прибрати сміття ложкою і пити сиру; 

б) Залишити сміття і прокип’ятити;  

в) Профільтрувати і прокип’ятити; 

г) Профільтрувати і додати на 1 літр води 2- 3 кристалики перманганату калію; 

д) Профільтрувати і додати на 1 літр води 2- 3 краплини йоду. 

 

Завдання 2. 

Найкращою для пиття вважається: 

а) річкова вода; в) артезіанська; 

б) джерельна; г) морська вода. 

 

 

 

а б в г 

а б в г 
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КРОК 50 
Узагальнення і повторення вивченого 
 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Як працювати з інформацією, узагальниш і систематизуєш знання про певний 

об'єм вивченого теоретичного матеріалу. 
 ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 
Узагальнювати та систематизувати одержані знання, вдосконалювати вміння працювати з 

завданнями тестової форми,розв’язувати розрахункові задачі. Навчишся складати рівняння 

реакцій за поданими схемами, урівнювати їх. 
 

 Відгадайте загадку: 

Тече, тече – не витікає, 

Біжить, біжить – не вибігає, 

Зимою міцно засинає, 

А літом весело співає. ( .....) 

 

 

 Два сини 

 

У великому царстві правив старий король - батько двох синів: Дощу і 

Граду. Вирішив він передати владу тому синові, який зробить людям 

найбільше користі. Зібралися сини у великій залі, щоб показати володарю 

своє вміння. 

Раптом серед ясного спекотного дня небо стало похмуре, чорне, сяйнула 

блискавка і вдарив грім. Зашуміло, загуло. Здійнявся сильний вітер і 

пустився великий град. Він безжалісно шматував листя рослин. Великі 

шматочки льоду болісно били тварин. Урожай в полі майже весь загинув. Так 

показав свою силу один із братів - Град. 

Уранці засяяло сонце, але по обіді хмаринки почали накочуватись одна 

на одну. І зненацька полив рясний дощ. Великі краплини падали на землю, 

утворюючи бульбашки. Матінка – земля омилася теплою водою, а напоєне 

цілющою водичкою все живе аж мружилось від задоволення. Росинки, які 

утворилася на квітах та траві, блищали як коштовні алмази. 

Після таких змагань король зробив висновок, що найбільше користі 

людям приніс Дощ. Тому він і стане спадкоємцем. А другий брат буде з ним 

завжди поруч. І житимуть вони у мирі і злагоді.  

Про який агрегатний стан води не йшла мова у казці ? 

а) рідкий; б) твердий; в) газоподібний. 

Завдання 1. 

«Вода, у тебе немає ні смаку, ні кольору, ні запаху, тебе неможливо 

описати, тобою насолоджуються, не відаючи, що ти таке! Не можна сказати, 

що ти необхідна для життя: ти саме життя...» (А. де Сент-Екзюпері).  

Які фізичні властивості води А. де Сент-Екзюпері мав на увазі? 

а) розчинність; б) агрегатний стан; 

в) смак, колір, запах; г) теплоємкість, температура кипіння. 
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Завдання 2. 

Виберіть формулу кислотного оксиду: 

а) MgO; б) К2О; 

в) CaO; г) CO2. 

Завдання 3. 

Виберіть формулу основного оксиду: 

а) CrO3; б) К2О; 

в) SO3; г) CO2. 

Завдання 4. 

У кожному ряді наявне слово, яке не належить до переліку і є виключенням. 

Знайдіть його. 
 

ГРА «ЗАЙВИЙ ГРАВЕЦЬ» 
а) вода, ацетон, цукор, спирт; 

б) мінеральна вода, дистильована вода, розчин оцтової кислоти, 

морська вода; 

в) СО2, Н2СО3, P2О5, СО2 ; 

г) СаО, MgO, SO3,К2О. 

Завдання 5. 
 

Дайте назву малюнку: 

а) колообіг Оксигену в природі; 

б) колообіг Карбону в природі;  

в) колообіг Нітрогену в природі; 

г) колообіг води в природі. 

 

 

 

 

 

Гра «Хрестики - нулики» 

Оберіть виграшний шлях формул оксидів, які 

беруть участь в утворенні кислотних дощів: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SО3 

 

MgО 

 

Р2 О5 

 

Fe2О3 

 

 

NO2 

 

SiО2 

 

СО2 

 

CuО 

 

SО2 
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Завдання 6. 

Заповніть порожні графи таблиці : 

Формула 

оксиду 
Назва оксиду 

Клас оксиду 

(основний чи 

кислотний) 

Формула 

гідрату 

оксиду 

Назва 

гідрату 

   H2SO3 

 

 

 Фосфор (V) 

оксид 

   

SO3    

 

 

    Натрій 

гідроксид 

 

Завдання 7. 

Закінчіть відповідні схеми реакцій та урівняйте їх: 

СО2 +Н2О→ 

SO2+Н2О→ 

SO3 +Н2О→ 

Nа2O+Н2О→ 

СаО +Н2О → 

 

Задача 1. 

У якій кількості води потрібно розчинити 80 г солі, щоб отримати її 20% 

розчин. 

а) 320 г; б) 200 г; 

в) 160 г; г) 100 г. 

Задача 2. 

У воді об’ємом 440 мл розчинили 60 г солі. Яка масова частка солі в розчині? 

а) 36%; б) 8%; 

в) 24%; г) 12% . 

 

Завдання 8. 

Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схеми перетворень: 

S→SO2 →SO3 →H2 SO4 

Завдання 9. 

Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схеми перетворень: 

Н2О2 → О2 → К2 О→ КОН 

Завдання 10. 

Б. Прус у книзі «Фараони» дуже колоритно описує розлив річки Нілу:  

«...Річкова вода так насичена тут мінеральними і органічними речовинами, 

що вона стає бурою. Через деякий час вода спадає і залишає родючий мул, 
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який дуже корисний для грунту. Цей мул і спекотний клімат дають можливість 

єгиптянину збирати по три врожаї на рік.» 

 

Які види забруднень мав на увазі письменник? 

а) фізичне; б) біологічне; 

в) хімічне; г) теплове. 

Завдання 11. 

«Воді була дана велика влада стати соком життя на Землі» (Леонардо да Вінчі). 

 

Чому Леонардо да Вінчі воду назвав соком життя на Землі? 

а) забезпечує процес живлення; 

б) забезпечує процес обміну речовин; 

в) добре розчиняє органічні і неорганічні речовини; 

г) тамує спрагу. 
 

Завдання 12. 
Яка оболонка Землі зображена на малюнку: 

 

а) біосфера; б) атмосфера; 

в) літосфера; в) гідросфера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

а б в г 

а б в г 
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КРОК 51 
Контроль навчальних досягнень з теми «Вода» 
 

ТИ БУДЕШ ЗНАТИ: 

Рівень своїх навчальних досягнень. 

ТИ БУДЕШ ВМІТИ: 

Узагальнювати та систематизувати одержані знання, удосконалиш вміння 

працювати з завданнями тестової форми.  

 

І ВАРІАНТ 

Початковий рівень (3 бали) 

(За кожне правильно виконане завдання - 0,5 бала) 

 

1. Найпоширеніший оксид у природі: 

а) СаО; б) СО2; 

в) P2О5; г) Н2О. 

2. Укажіть густину води за температури 4
0
С: 

а) 2,0 г/см
3
; б) 1,2 г/см

3
; 

в) 1,1г/см
3
; г) 1,0 г/см

3
. 

3. Укажіть фізичні властивості води: 

а) тверда речовина;  

б) за звичайних умов - газ;  

в) рідина;  

г) може перебувати в трьох агрегатних станах: рідкому, твердому і 

газоподібному. 

4. Істинними розчинами називають: 

а) речовина, що має рідкий агрегатний стан;  

б) хімічна сполука;  

в) однорідна суміш, яка складається з двох і більше компонентів; 

г) неоднорідна суміш твердої речовини і рідини. 

5. У якому випадку утворився розчин, якщо до води додали і добре перемішали 

такі речовини: 

а) крейду; б) глину; 

в) спирт; г) олію. 

6. У який колір забарвлюється метиловий оранжевий у розчині сульфатної 

кислоти: 

а) безбарвний; б) жовтий; 

в) рожевий; г) синій. 

 

 

Середній рівень (3 бали) 

(За кожне правильно виконане завдання – 1 бал) 

 

7. Укажіть хімічну формулу оксиду, якому відповідає сульфітна кислота: 

а) CrО3; б) SO2; 

в) SO3; г) СО2.. 
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8. Укажіть групу речовин, яка містить лише основні оксиди: 

а) CrО3, СаО, P2О5; б) SO2, SO3, FeO; 

в) Na2O, ВаО, СаО; г) СО2., P2О5, SO2. 

9. Установіть відповідність між назвою кислоти та її формулою: 

а) H2SO3 1. карбонатна 

б) H3РO4 2. сульфатна 

в) H2CO3 3. сульфітна 

г) H2SO4 4. ортофосфатна 
 

Достатній рівень (3 бали) 
(За кожне правильно виконане завдання - 1,5бала) 

 

10. Допишіть можливі реакції взаємодії кислотних оксидів з водою: 

а) P2О5+ Н2О = 

б) SO3 + Н2О = 

в) СО2 + Н2О = 

г) SiО2 + Н2О =  

11. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі « ланцюжка перетворень»: 

С2Н4 → СО2. →H2CO3 

 

Високий рівень (3 бали) 

Задача  

Розчинили сіль масою 50г у воді об’ємом 150 мл. До утвореного розчину 

долили ще 50 мл води. Яка масова частка солі в новоутвореному розчині? 

а) 40%; б) 15%; 

в) 20%; г) 10% . 

 

 

ІІ ВАРІАНТ 

Початковий рівень (3 бали) 

 

(За кожну правильну відповідь - 0,5 бала) 

1. Найпоширеніший оксид у природі: 

а) SO3; б) Н2О; 

в) SiO2; г) Al2O3 

2. До складу молекули води входять: 

а) 2 атоми Гідрогену та 2 атоми Оксигену;  

б) 2 атоми Гідрогену та 1 атом Оксигену;  

в) 1 атом Гідрогену та 1 атом Оксигену;  

г) 1 атом Гідрогену та 2 атоми Оксигену;  

3. Укажіть фізичні властивості води: 

а) закипає при t= 0
0 
С;  

б) має запах часнику;  

в) має густину 1,00 г/см
3 
( при t= +4

0 
С); 

г) рідина синього кольору. 

а б в г 
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4. Агрегатний стан розчиненої речовини може бути: 

а) рідким;  

б) газоподібним; 

в) твердим; 

г) правильні всі твердження. 

5. Істинними розчинами є: 

а) томатний сік;  

б) молоко; 

в) повітря; 

г) нафта з водою. 

6. У який колір забарвлюється лакмус у розчині натрій гідроксиду: 

а) малиновий; б) жовтий; 

в) червоний; г) синій. 

 

Середній рівень (3 бали) 

(За кожне правильно виконане завдання – 1 бал) 

7. Укажіть хімічну формулу оксиду, якому відповідає карбонатна кислота: 

а) CrО3; б) SO2; 

в) SO3; г) СО2. 

8. Укажіть групу речовин, яка містить лише кислотні оксиди: 

а) CrО3, СаО, P2О5; б) SO2, SO3, FeO; 

в) Na2O,ВаО, SO3; г) СО2., P2О5, SO2. 

9. Установіть відповідність між назвою кислоти та її формулою: 

а) H2CO3 1. нітратна 

б) H3РO4 2. сульфатна 

в) HNO3 3. карбонатна 

г) H2SO4 4. ортофосфатна 

 

Достатній рівень (3 бали) 
(За кожне правильно виконане завдання - 1,5 бала) 
 

10. Допишіть можливі реакції взаємодії основних оксидів з водою: 

а) Na2O + Н2О = 

б) FeO + Н2О = 

в) К2О + Н2О = 

г) СаО + Н2О =  

11. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі «ланцюжка перетворень»: 

Н2S → SO2 →H2 SO3 

 

Високий рівень (3 бали) 

12. Задача  

Розчинили сіль масою 15 г у воді об’ємом 200 мл. До утвореного розчину 

долили ще 85 мл води. Яка масова частка солі в новоутвореному розчині? 

а) 30%; б) 15%; 

в) 75%; г) 5% 

а б в г 

а б в г 
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КРОК 52 
Повторимо хімію або магічне число 7 

Виконуючи завдання, ти зможеш повторити, узагальнити і 

систематизувати знання за курс хімії 7 класу. 

 

Чарівниця Хімія приготувала для вас завдання. 

За сімома морями, 

За сімома горами 

Скринька знань чарівна 

Там собі лежить. 

Хто її дістане, 

Той розумним стане. 

7 завдань для цього 

Треба вам зробить! 

 

Казка «Королева хімія» 

За сімома морями, за сімома горами жила собі в одній державі 

королева Хімія. Жила вона собі, горя не знала, бо були в неї 

вірними помічниками найвідоміші вчені: Й. Берцеліус, 

Д. Дальтон, М. Ломоносов, Д. Менделєєв, Г. Кавендіш, О. Бутлеров та інші.  

Ось одного разу забажала вона здійснити кругосвітню подорож. 

Вирушила королева в дорогу разом із своїми помічниками. Відвідала Хімія 

багато країн, допомагала людям, як могла: вогонь навчила добувати і вміло 

використовувати, цегляні будинки з цементу та з бетону будувати, метал 

найміцніший виплавляти, житла в чистоті тримати, одяг із різних тканин та 

найрізноманітніших кольорів виготовляти, а ще… хворих людей лікувати, бо 

багато чого вміла королева.  

Задоволена своєю працею втомлена трудівниця повернулася додому. 

Довго і плідно працювала вона на користь людям. Пройшов час. І почали до 

неї доходити чутки, що не все гаразд у її королівстві. 

Знову вирушила вона в подорож. Побачила величезні міста зі скла та 

бетону, хімічні заводи, із труб яких вилітав різнокольоровий дим, довгі змії 

колон машин, що отруювали повітря. А люди були кволі і бліді, бо 

споживали неякісну їжу, пили забруднену воду з хімічними домішками. І все 

частіше нарікали на королеву. Засмутилася вона, стоїть тепер на роздоріжжі 

й думає: шкоду чи користь приносить її праця .  

А як думаєте ви? 

Завдання 1. 

Вікторина: «Далі… Далі…» 
1. Назвіть ім'я вченого, який відкрив періодичний закон? 
2. Складні речовини, утворені двома елементами, одним з яких є 

обов'язково Оксиген, називають… 
3. Реакції, у результаті яких з кількох вихідних речовин (простих чи 

складних) утворюється одна складна речовина, називають… 
4. Речовини, які прискорюють швидкість реакції, але самі не 

змінюються… 
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5. Вертикальний стовпчик у періодичній системі, у якому один під одним 
розташовані подібні за властивостями хімічні елементи… 

6. Хімічна реакція, під час якої відбувається окиснення речовин з 

виділенням теплоти і світла… 

7. Відгадайте загадку 

Сама вода і по воді плаває (......) Про який агрегатний стан речовини йде 

мова. 

Завдання 2. 

Відгадай кросворд: 

 

Якщо ти правильно виконаєш завдання, то одержиш назву одного з 

найпоширеніших хімічних елементів у природі. 

1      

2           

3       

4       

5    

6       

7          

1. Складні бінарні сполуки, утворені двома елементами, одним із яких є 

Оксиген. 

2. Речовина, яка прискорює швидкість протікання хімічної реакції, але 

сама при цьому не витрачається. 

3. Умовне скорочене позначення хімічного елемента. 

4. Явища, унаслідок яких не відбувається перетворення одних речовин в 

інші. 

5. Агрегатний стан кисню. 

6. Вид атомів, що мають однаковий заряд ядра. 

7. Умова, при якій відбувається реакція горіння. 

 Завдання 3. 

Установіть відповідність: 

а) речовина, утворена одним хімічним елементом, 

називається… 

б) речовина, молекули якої складаються з атомів різних 

елементів; 

в) які прості речовини мав на увазі М.В. Ломоносов у 

вислові: « Світлі тіла кувати можна» ? 

 

г) сполуки, утворені двома елементами, одним із яких є 

Оксиген; 

д) ці речовини погано проводять тепло і електричний 

струм, мають низькі температури плавлення, можуть 

перебувати у трьох агрегатних станах; 

1. Оксиди 

 

2. Неметали 

 

3. Розчини 

 

 

4. Проста речовина 

 

5. Складна речовина 
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е) однорідні суміші, які складаються з двох і більше 

компонентів, але обов’язково з розчинника і розчиненої 

речовини. 

6. Метали 

 

 
 

 

Незнайко 
Десь я знову помилився, 

З помилками подружився, 

Ви ж мені допоможіть, 

Вірну відповідь знайдіть! 

 Завдання 4. 

Незнайко склав формули сполук за валентністю, але під час виконання завдання 

допустив помилки. Знайдіть їх. 

 
IV II                  III  II                VI  II                 VI   II                II     II               II      I  

CO2, AlO, S2O6, Cr2O3, Ca2O2, Ba1Cl2, 
IV       II             I   II                  VII    II             I    III                I    II                  I   II 
Mn2O4, KO, Mn2O7,  Li N1, CuO, NaS. 
 

 

 Завдання 5. 

За даними малюнками складіть рівняння реакцій взаємодії вказаних речовин: 

а) з киснем; б) з водою. 
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 Завдання 6. 
Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі 

«ланцюжки перетворень»: 

                            Р2О5→ Н3РО4 

КClO3→ О2  

                            Н2О → О2 →К2О → КОН 

 Завдання 7. 

На малюнку зображений рослинний світ 

планети Земля.  

1. Завдяки якому процесу зелені рослини, 

використовуючи сонячну енергію, 

поглинають вуглекислий газ і виділяють 

в атмосферу Землі кисень? 

2.  Напишіть відповідне рівняння реакції. 

 

 

 

 

 

 

 
P.S. Крок за кроком до вершини 

Ми з тобою вперто йшли, 

Скільки знань ми по дорозі 

Нелегкій оцій знайшли! 

Будуть нові ще вершини, 

У житті це завжди так: 

Сильний завжди все здолає, 

Стогне, плачучи, слабак! 

Вірю я, що мудрим будеш, 

Сильний духом, мужній теж, 

А знання ти все ж здобудеш, 

Пізнанню не має меж! 

Автор 
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