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Урок № 37
________________________
(число, місяць)

Класна робота
Властивості насичених одноосновних
карбонових кислот
Запиши фізичні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. ______

Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот
1.	Карбонові кислоти дисоціюють у водних розчинах на катіони Гідрогену й аніони кислотних залишків. Напиши рівняння електролітичної дисоціації кислот
у загальному вигляді. __________________________________________________.
Напиши рівняння електролітичної дисоціації мурашиної кислоти.

Виконай лабораторний дослід.

Лабораторний дослід № 8

Тема. Дія етанової кислоти на індикатори.
Мета: дослідити дію етанової кислоти на індикатори.
Обладнання та реактиви: штатив із пробірками, розчини етанової кислоти, лакмусу,
метилового оранжевого, фенолфталеїну, дві пробірки без написів з розчинами
етанової кислоти та натрій гідроксиду.

Хід роботи
Уважно прочитай «Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії».
1.	У дві пробірки налий по 0,5 мл розчину етанової кислоти. У першу пробірку додай
1-2 краплі метилового оранжевого, в другу – 1-2 краплі лакмусу. Що спостерігаєш?
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2.

Напиши рівняння електролітичної дисоціації етанової кислоти. Наявністю яких
йонів зумовлена зміна кольору індикаторів у її розчині?

Додаткове завдання. Видані дві пробірки без написів. В одній пробірці міститься
розчин етанової кислоти; у другій – натрій гідроксиду. Розпізнай хімічним способом
уміст пробірок. Запропонуй кілька варіантів розв’язання цієї задачі.
Висновок. ____________________________________________________________

Оцінка. _________________
2.

Карбонові кислоти взаємодіють із металами, які в ряду активності стоять лівіше Гідрогену. Унаслідок реакції утворюється сіль відповідної кислоти і виділяється водень.
Напиши рівняння реакції між оцтовою кислотою і кальцієм, дай назву утвореній солі.

Виконай лабораторний дослід.

Лабораторний дослід № 9
Тема. Взаємодія етанової кислоти з магнієм.
Мета: дослідити взаємодію етанової кислоти з металами.
Обладнання та реактиви: штатив із пробірками, шпатель або ложечка для сипучих
речовин, порошок магнію.

Хід роботи
Уважно прочитай «Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії».
1.	У пробірку шпателем насип порошку магнію так, щоб прикрити дно пробірки.
Долий 1 мл розчину етанової кислоти. Що спостерігаєш?
2.

Напиши рівняння в молекулярній та йонній формах.

Додаткове завдання. Використавши ряд активності металів, передбач можливі
хімічні реакції та напиши їх рівняння:
CH3COOH + Cu →
CH3COOH + Zn →
4

Задача 3. Масова частка Нітрогену у первинному аміні становить 0,3111. Визнач
формулу аміну і вкажи його назву.

Домашнє завдання
Початковий рівень
1.	Укажи групу, яку містять молекули первинних амінів:
А) – NO3		
В) = NH
Г) – NH2
Б) – NO2		
2.	Укажи забарвлення фенолфталеїну в розчині метанаміну:
А) синє;		
В) червоне;
Б) жовте;		
Г) малинове.
3.	Укажи, які властивості виявляють аміни:
А) металічні;
В) кислотні;
Б) амфотерні;
Г) основні.
Середній рівень
4.	Укажи відповідність між кількістю речовини аміну і його масою:
1. 0,4 моль метанаміну			
А) 12,4 г
А Б В Г Д
1
2. 0,2 моль пропанаміну			
Б) 11,8 г
2
3. 0,2 моль етанаміну			
В) 9 г
3
4. 0,6 моль етанаміну			
Г) 27 г
4
		
					Д) 9,3 г
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5.	Укажи відповідність між кількістю речовини аміну і об’ємом кисню, необхідного
для його спалювання:
А Б В Г Д
1. 0,8 моль етанаміну		
А) 188,16 л
1
2. 1,2 моль метанаміну		
Б) 134,4 л
2
3. 1,6 моль пропанаміну		
В) 15,12 л
3
4. 0,1 моль бутанаміну		
Г) 60,48 л
4
		
				Д) 67,2 л

6.	Укажи послідовність використання реактивів для здійснення перетворень:
CH4 → CH3NO2 → CH3NH2 → [CH3NH3]+ Cl– → CH3NH2
А) H2		 В) NaOH
Б) HCl		
Г) HNO3
Напиши відповідні рівняння реакцій.

Достатній рівень
7.	У молекулі якої сполуки – метиламіну чи диметиламіну – атом Нітрогену має
більший негативний заряд?

8.

Під час згоряння 1 моль деякого аміну утворилося 22,4 л карбон(IV) оксиду,
0,5 моль азоту і 45 г води. Визнач хімічну формулу аміну.
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Варіант II
Початковий рівень
1.

Вкажи формулу целюлози:
А) HCOOH		
В) (C6H10O5)n
Б) C12H22O11		 Г) (– CH2–CH2–)n

2.

Аміни – це...
А) похідні амоніаку, в молекулі якого один або декілька атомів Гідрогену заміщені
на гідроксогрупу.
Б) похідні амоніаку, в молекулі якого один або декілька атомів Гідрогену заміщені
на алкільний замісник.
В) похідні амоніаку, в молекулі якого один або декілька атомів Гідрогену заміщені
на нітрогрупу.
Г) похідні амоніаку, в молекулі якого один або декілька атомів Гідрогену заміщені
на карбоксильну групу.

3.

Жири – це...
А) естери гліцеролу та метанової і етанової кислот.
Б) естери етанолу і вищих карбонових кислот.
В) естери гліцеролу і вищих карбонових кислот.
Г) естери метанолу і вищих карбонових кислот.
Середній рівень

4.

Склади коротку розповідь про використання органічних речовин у побуті.

5.

Охарактеризуй роль хімії у створенні лікарських препаратів.

6.	Установи послідовність зростання маси речовин:
А) 1 моль калій пальмітату;
В) 1 моль натрій олеату;
Б) 1 моль натрій стеарату;
Г) 1 моль калій олеату.
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Достатній рівень
7.

Масова частка Нітрогену у третинному аміні становить 23,73 %. Визнач формулу
аміну і вкажи його назву.

8.

Для повного гідролізу 296 г естеру потрібно 4 моль води. Напиши формули ізомерів естеру та назви їх.

Високий рівень
9.

Для повного омилення 44,5 г жиру використали 200 г розчину калій гідроксиду з
масовою часткою лугу 4,2 %. Установи формулу жиру.
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