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Урок № 1
______________________
(число, місяць)

Класна робота
Періодичний заКон і Періодична система
хімічних елементів д.і. менделєєва у світлі уявлень
Про будову атома
дай усно відповіді на запитання.
1. Як формулюється періодичний закон?
2. Що є табличним виразом періодичного закону?
3. Як побудована періодична система?
4. Що таке період?
5. Як поділяються періоди?
6. Що таке група?
7. Як поділяється група?
8. Як поділяють хімічні елементи?
9. Як визначити валентність хімічного елемента за його місцем у періодичній
системі?
10. Що являє собою атом?
11. Чому дорівнює заряд протона?
12. Яка маса протона?
13. Які заряд і маса нейтрона?
14. Який заряд має електрон?
15. Яка маса електрона?
16. Чому дорівнює заряд ядра атома?
17. Чому дорівнює кількість електронів в атомі?
18. Як визначити кількість нейтронів в ядрі атома?
19. Як змінюється радіус атома в періоді?
20. Як змінюється радіус атома в групі?
21. Як змінюються металічні властивості хімічних елементів і їхніх сполук у періоді?
22. Як змінюються металічні властивості хімічних елементів і їхніх сполук у групі?
23. Як змінюються неметалічні властивості хімічних елементів і їхніх сполук у
періоді?
24. Як змінюються неметалічні властивості хімічних елементів і їхніх сполук у
групі?
25. Чим відрізняються за будовою атома метали і неметали?
26. Що є характерною особливістю будови атомів інертних елементів?
27. Яку форму має s-орбіталь?
28. Яку форму має p-орбіталь?
29. Чому дорівнює кількість електронних шарів в атомі?
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30. Скільки орбіталей має кожний шар?
31. Скільки максимально електронів може бути на одній орбіталі?
виконай вправи.
1.

Напиши електронні формули атомів Гелію, Карбону, Магнію.

2.

Напиши формули оксидів Натрію, Кальцію, Магнію, Алюмінію, Феруму(ІІ).

3.

Напиши формули летких сполук з Гідрогеном таких хімічних елементів: Фосфору, Нітрогену, Карбону, Сульфуру, Силіцію, Флуору, Хлору.

4.

Вкажи кількість протонів, нейтронів та електронів, які містять атоми Бору 105В і
23
Натрію 11
Na.

5.

Розмісти в порядку зростання атомних радіусів такі хімічні елементи:
а) F, At, Br, Cl, I. _______________________________________________________
б) Cl, Na, Si, Mg, P, S. __________________________________________________

6.

Розмісти в порядку послаблення металічних властивостей такі хімічні елементи:
Li, Rb, Fr, Na, Cs, K. ___________________________________________________

7.

Розмісти в порядку посилення неметалічних властивостей такі хімічні елементи:
Be, C, O, F, N, B. ______________________________________________________

8.

Назви хімічний елемент, зовнішній електронний шар атома якого має конфігурацію
3s23p2. _______________________________________________________________

9.

Конфігурацію атомів яких інертних елементів мають електронні формули таких
йонів: а) Li+, б) S2–, в) Cl–, г) N3–, д) Al3+? __________________________________

10. Яка частинка: атом Магнію, йон Магнію чи йон Оксигену має більше протонів,
ніж електронів?
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Урок № 8
______________________
(число, місяць)

Класна робота

Оксиди неметалічних елементів
дай усно відповіді на запитання.
1. Які хімічні елементи належать до головної підгрупи IV групи?
2. До яких елементів — металічних чи неметалічних — вони належать?
3. Які хімічні елементи належать до головної підгрупи V групи?
4. До яких елементів — металічних чи неметалічних — вони належать?
5. Які хімічні елементи належать до головної підгрупи VІ групи?
6. До яких елементів — металічних чи неметалічних — вони належать?
7. Які речовини називаються оксидами?
оксиди неметалічних елементів
1.

Напиши формулу сульфур(IV) оксиду. ____________________________________
Сульфур(IV) оксид іще називають діоксидом Сульфуру, або сірчистим газом.
Хімічний зв’язок у молекулі SO2 — ковалентний полярний, ступінь окиснення
Сульфуру +4.

2.

Запиши фізичні властивості сульфур(IV) оксиду. ___________________________

3.

Внаслідок розчинення сульфур(IV) оксиду у воді утворюється розчин сульфітної
кислоти: _____________________________________________________________

4.

Сульфур(IV) оксид у присутності каталізатора і при нагріванні окиснюється до
сульфур(VI) оксиду: ___________________________________________________
Сульфур(VІ) оксид іще називають триоксидом Сульфуру.

5.

Запиши фізичні властивості сульфур(VІ) оксиду. ___________________________

6.

Сульфур(VI) оксид під час взаємодії з водою утворює сульфатну кислоту:
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7.

Сульфур(IV) оксид і сульфур(VI) оксид реагують з лугами і основними оксидами:

8.

Напиши формулу нітроген(ІІ) оксиду (монооксиду Нітрогену).

9.

Запиши фізичні властивості нітроген(ІІ) оксиду.

10. Нітроген(ІІ) оксид на повітрі легко окиснюється, перетворюючись на нітроген(IV)
оксид (діоксид Нітрогену):
11. Запиши фізичні властивості нітроген(IV) оксиду.

12. Нітроген(IV) оксид добре розчиняється у воді, бо реагує з нею, утворюючи суміш
двох кислот — нітритної і нітратної:

За наявності кисню у воді утворюється тільки нітратна кислота:
13. Напиши формулу фосфор(V) оксиду. _____________________________________
14. Запиши фізичні властивості фосфор(V) оксиду.
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Домашнє завдання
Початковий рівень
1.
2.
3.
4.

Вкажи формулу сульфітної кислоти:
б) H2SO4
а) H2SO3

в) H2CO3

г) H2SiO3

Вкажи формулу нітратної кислоти:
б) HNO2
а) NaNO3

в) HNO3

г) NO2

Вкажи формулу ортофосфатної кислоти:
б) H3PO4
в) HPO3
а) H3PO3

г) H4P2O7

Вкажи формулу cульфатної кислоти:
б) SO3
а) H2SO3

г) H2SO4

в) Na2SO4

середній рівень
4.

За наведеними напівсхемами напиши рівняння можливих хімічних реакцій.
1) BaSO4 + HNO3 →
2) H2SO4 + Fe2O3 →
3) Mg(NO3)2
4) CaO + SO3 →
5) CaSO4 + H2CO3 →
6) BaO + SiO2 →
7) H2SO4 + Fe2O3 →
8) KNO3 →
достатній рівень

5.

Обчисли масу солі і об’єм газу, які утворяться в результаті взаємодії 6,5 г цинку і
100 г розчину сульфатної кислоти з масовою часткою розчиненої речовини 12 %.
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високий рівень
6.

Двовалентний метал масою 1,2 г повністю взаємодіє з 4,9 г сульфатної кислоти.
Встанови назву металу.

7.

Оксид одновалентного металу масою 28,2 г повністю реагує з ортофосфатною
кислотою з утворенням 42,4 г солі. Назви цей метал.
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