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Урок № 1
________________________

(число, місяць)

Класна робота
ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 8 КЛАСУ.

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

I. Дай усно відповіді на запитання. 
1. ßêó âëàñòèâ³ñòü àòîìà íàçèâàþòü åëåêòðîíåãàòèâí³ñòþ? 
2. ßê çì³íþºòüñÿ åëåêòðîíåãàòèâí³ñòü ó ïåð³îä³? 
3. ßê çì³íþºòüñÿ åëåêòðîíåãàòèâí³ñòü ó ãîëîâí³é ï³äãðóï³? 
4. Ùî òàêå õ³ì³÷íèé çâ’ÿçîê? 
5. ßê³ âèäè õ³ì³÷íîãî çâ’ÿçêó òè çíàºø? 
6. ßêèé çâ’ÿçîê íàçèâàþòü êîâàëåíòíèì? Êîâàëåíòíèì íåïîëÿðíèì? 
 Êîâàëåíòíèì ïîëÿðíèì? 
7. Ì³æ àòîìàìè ÿêèõ õ³ì³÷íèõ åëåìåíò³â âèíèêàº êîâàëåíòíèé çâ’ÿçîê?
8. ßê³ ÷àñòèíêè íàçèâàþòü éîíàìè? Êàò³îíàìè? Àí³îíàìè? 
9. ßêèé çâ’ÿçîê íàçèâàþòü éîííèì? 
10. Ì³æ àòîìàìè ÿêèõ õ³ì³÷íèõ åëåìåíò³â âèíèêàº éîííèé çâ’ÿçîê? 

II. Виконай вправи. 
1. У даному переліку підкресли атоми металічних елементів: P, Ag, He, Cu, S, Al, N, 

O, Br, Na, Mg. 

2. Укажи розміщення в періодичній системі (період, група, підгрупа, порядковий 
номер) Калію та Силіцію. 

 
 
3. Розмісти в порядку збільшення електронегативності такі хімічні елементи: O, F, 

B, C, N.           

4. Розмісти в порядку зменшення електронегативності такі хімічні елементи: F, I, Cl, 
Br, At.           

5. Наведи приклади йонних сполук.  

 
6. Напиши рівняння реакції між простими речовинами, утвореними хімічними 

елементами з порядковими номерами 19 і 17. Зобрази схему утворення хімічного 
зв’язку в продукті реакції та вкажи його вид. 
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7. Наведи приклади сполук з ковалентним зв’язком. 

 
8. Зобрази схему утворення ковалентного зв’язку у молекулах водню, фтору, амоніаку, 

гідроген хлориду. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

9. Установи послідовність збільшення полярності хімічного зв’язку: H2S, H2O, H2Se, 
HCl, H2Te.          

10.  Укажи відповідність між формулою речовини і типом хімічного зв’язку, за допо-
могою якого вона утворена: 
1)  HCl   А)  йонний 
2)  CaO   Б)  ковалентний неполярний 
3)  O2    В)  металічний 
4)  Fe   Г)  ковалентний полярний 
    Д)   водневий 

11. Напиши формули сполук, які утворені такими йонами: K+, Ag+, NH4
+, Fe3+, Ca2+, 

Cl-, O2-,  SO4
2-, PO4

3-. 
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Прізвище, ім’я учня
                                                        

Клас                                             

Урок № 21
________________________

(число, місяць)

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3
Тема. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів. 
Мета: здійснити реакції між розчинами електролітів і дослідити умови, за яких реакції 

відбуваються до кінця; вдосконалювати техніку хімічного експерименту. 
Обладнання та реактиви: штатив із пробірками, розчини натрій сульфату, барій хлори-

ду, натрій карбонату, кальцій нітрату, калій карбонату, натрій гідроксиду, каль-
цій гідроксиду, калій гідроксиду, купрум(ІІ) сульфату, сульфатної та нітратної 
кислот, хлоридна кислота, кальцій карбонат, фенолфталеїн. 

Хід роботи
Уважно прочитай «Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії». 

1. У пробірку налий 1 мл розчину натрій сульфату і додай 1 мл розчину барій 
хлориду. Що спостерігаєш?

 
Напиши рівняння хімічної реакції у молекулярній, повній та скороченій іонних 

формах.
 

 

 

 

2. У порожню пробірку налий 1 мл розчину калій карбонату і додай стільки ж 
розчину кальцій нітрату. Що спостерігаєш?

 
Напиши рівняння хімічної реакції у молекулярній, повній та скороченій іонних 

формах.
 

 

 

 

3. У порожню пробірку налий 1 мл розчину калій карбонату і додай 1 мл розчину 
сульфатної кислоти. Що спостерігаєш?
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Напиши рівняння хімічної реакції у молекулярній, повній та скороченій іонних 
формах.

 

 

 

 

4. У пробірку поклади декілька шматочків кальцій карбонату і додай 1-2 мл хлорид-
ної кислоти. Що спостерігаєш?

 

Напиши рівняння хімічної реакції у молекулярній, повній та скороченій іонних 
формах.

 

 

 

 

5. У порожню пробірку налий 1 мл розчину натрій гідроксиду і додай 1-2 кра-
плі фенолфталеїну. У цю ж пробірку долий розчину сульфатної кислоти до 
повного зникнення малинового забарвлення. Напиши рівняння хімічної реакції у 
молекулярній, повній та скороченій іонних формах.

 

 

 

 

6.  У порожню пробірку налий 1 мл розчину кальцій  гідроксиду і додай 1-2 краплі 
фенолфталеїну. У цю ж пробірку долий хлоридної  кислоти до повного зникнення 
малинового забарвлення. Напиши рівняння хімічної реакції у молекулярній, 
повній та скороченій йонних формах.

 

 

 

 






