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Урок № 1
________________________

(число, місяць)

Класна робота
НАЙВАЖЛИВІШІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Дай усно відповіді на запитання. 
1. Які ти знаєш класи неорганічних сполук? 
2. Які речовини називають оксидами? 
3. Як поділяють оксиди за хімічними властивостями? 
4. Які оксиди належать до несолетворних? 
5. Які оксиди називають основними?  
6. Які оксиди називають  кислотними?  
7. Які речовини називають основами? 
8. Як класифікують основи? 
9. Які речовини називають кислотами?  
10. Як класифікують кислоти? 
11. Які речовини називають солями? 

Виконай вправи та розв’яжи задачі.

1. Наведи приклади хімічних реакцій, унаслідок яких утворюються оксиди.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Наведи приклади хімічних реакцій, унаслідок яких утворюються луги.  

 

 

 

3. Напиши рівняння хімічних реакцій, унаслідок яких утворюються:  а) ферум(ІІІ) 
гідроксид;  б) купрум(ІІ) гідроксид. 
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4. Напиши рівняння реакції утворення сульфатної і ортофосфатної кислот із відпо-
відних оксидів. 

 

 

5. Напиши формули солей, до складу яких входять елементи тільки третього періоду.

 

6.  Напиши рівняння реакції між простими речовинами, що утворені хімічними еле-
ментами, які мають такі закінчення електронних формул зовнішнього електро-
нного шару: 4s1 і 3s23s5. Вкажи окисник і відновник. 

 

 

 

7.  Напиши рівняння неоднотипних хімічних реакцій, за допомогою яких  можна 
одержати натрій хлорид, калій сульфід, купрум(ІІ) нітрат, ферум(ІІІ) хлорид, ба-
рій сульфат, кальцій карбонат, натрій ортофосфат, калій силікат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Напиши рівняння реакції термічного розкладу алюміній гідроксиду і купрум(ІІ) 
гідроксиду.  

 

 

10. Напиши рівняння хімічних реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі пе-
ретворення: S → SO2 → H2SO3 → Na2SO3 → Na2SO4.
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Домашнє завдання 
Початковий рівень

1. У наведеному переліку формул хімічних речовин підкресли формулу «бурого 
газу»:  СO, NO2, СО2, H2S, NH3, HCl, CH4, PH3. 

2. Підкресли формулу «чадного газу»: H2CO3, CO, CO2, N2H4 , C2H2, Cl2, HF. 
3. Де в приміщенні буде найбільша концентрація вуглекислого газу: під стелею чи 

поблизу підлоги?                                                                                                               

Середній рівень 

1. Чому під час пропускання карбон(IV) оксиду через баритову воду вона мутніє? 
Напиши відповідне рівняння реакції. 

 

 

Достатній рівень 

5. У результаті нагрівання купрум(ІІ) оксиду із вугіллям утворюється газ, що займа-
ється на повітрі, якщо його підпалити. Напиши рівняння реакції. 

 

 

* 6. Людина видихає за добу вуглекислий газ масою 1300 г. Який об’єм за н.у. займе 
така маса вуглекислого газу? 

 

 

 

 

 

Високий рівень 

7.  Напиши рівняння хімічних реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі пе-
ретворення: 
а) H  SO2  SO3  Na2SO4  BaSO4
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б) C  CO2  KHCO3  K2CO3  KCl  KNO3

 

 

 

 

 

*8.  У результаті нагрівання кремнезему з вугіллям утворюється сполука Силіцію і 
Карбону, масова частка Карбону в якій становить 30 %. Напиши рівняння цієї 
реакції, враховуючи, що один із продуктів реакції – карбон(ІІ) оксид. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 10
________________________

(число, місяць)

Контроль навчальних досягнень № 1 
з теми «Неметалічні елементи та їх сполуки»

ВАРІАНТ I  
Початковий рівень

1. Вкажи рядок, у якому знаходяться хімічні елементи  VII групи головної підгрупи. 
А) F, Cl, Br, I Б) N, P, As, Sb  В) O, S, Se, Te  Г) C, Si, Ge, Sn

2. Укажи ступені окиснення, які виявляє Карбон у своїх сполуках:
А) –4, +2, +4  Б) +4  В) –3, +3, +5  Г) –2, +4, +6

3. Назви алотропні форми Оксигену.                                                                                 






