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Урок № 1
________________________
(число, місяць)

Класна робота
ТЕОРІЯ ЯК ВИЩА ФОРМА НАУКОВИХ ЗНАНЬ.
ТЕОРІЯ ХІМІЧНОЇ БУДОВИ О.М. БУТЛЕРОВА
Наука розпочинається із спостереження. Під час спостереження накопичують
факти.
Факти – це

Положення – це

Поняття – це

Принцип – це

Закон – це

Гіпотеза – це

Теорія – це
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Основні положення теорії О.М. Бутлерова.
1. У молекулах органічних речовин атоми сполучені у певному порядку згідно з валентністю елементів.
2. Властивості органічних речовин залежать не тільки від їхнього складу, але й від
будови молекул.
3. У молекулі атоми і групи атомів зазнають взаємного впливу, який позначається на
фізичних і хімічних властивостях речовин.
1.

Виконай вправи.
Напиши структурні формули сульфатної кислоти, метанолу і глюкози. Визнач валентність кожного хімічного елемента у сполуці.

2.

Яку валентність треба було б приписати атому Карбону, якби керуватися звичайними уявленнями про валентність, у бензені С6Н6?

3.

Скільки речовин зображено?
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Лабораторний дослід № 7
Тема. Ознайомлення зі змістом етикеток до харчових продуктів.
Мета: ознайомитися зі змістом етикеток до деяких харчових продуктів; порівняти вміст
білків, жирів, вуглеводів та енергетичну цінність різних харчових продуктів.
Обладнання: упаковки від гречаної крупи, рису, вівсяних пластівців, цукру, хліба, вермішелі, масла селянського. Етикетки напоїв «Живчик», «Пепсі», фруктових соків.

Хід роботи
1.

Уважно розглянь видані упаковки харчових продуктів і заповни таблицю.

Назва
харчового
продукту

Поживна цінність 100 г харчового
продукту
Білки

Жири

Вуглеводи

Калорійність 100 г
Умови
харчового зберігання
продукту

Строк
придатності

Крупа
гречана
Рис
Вівсяні
пластівці
Цукор
Хліб
Вермішель
Масло
селянське

2.

Назви із даного переліку харчовий продукт, який містить найбільшу кількість:
білків:
жирів:
вуглеводів:

3.

Вміст яких речовин, на твою думку, потрібно було б додатково вказати на етикетці?

4.

Для чого на етикетці вказують умови зберігання харчового продукту?

5.

Чому потрібно зазначати строк зберігання харчових продуктів?
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1.

Додаткове завдання.
Уважно вивчи етикетки напоїв «Живчик», «Пепсі», фруктових соків. Що, на твою
думку, означають вирази: «барвник, ідентичний натуральному» та «ароматизатор,
ідентичний натуральному»? Вислови припущення про їх вплив на здоров’я людини.

2.

Як впливають консерванти, які додають до харчових продуктів, на здоров’я людини?

Висновок.

Оцінка. ________________

Домашнє завдання
Початковий рівень
1.

Знайди у довідковій літературі і вкажи норму споживання вуглеводів для людини
розумової праці.

Середній рівень
2.

Порівняй вміст білків у різних продуктах харчування.

Достатній рівень
3.

Від чого залежить біологічна цінність білків?
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Високий рівень
8.

Напиши рівняння реакції між розчином мила, основним складником якого є калій
пальмітат, і твердою водою, що в основному містить кальцій сульфат.

Урок № 35
________________________
(число, місяць)

Контроль навчальних досягнень № 4
ВАРІАНТ I

Початковий рівень
1.

Зазнач правильне твердження. Гідроліз жиру в присутності лугу називають:
А) омиленням жиру;
Б) гідруванням жиру;
В) гідратацією жиру;
Г) окисненням жиру.

2.

Укажи формулу калій пальмітату:
А) (C17H35COO)2Са
Б) C17H33COOК
В) C15H31COOК
Г) C17H31COOK
Середній рівень

3.

Обґрунтуй використання мийних засобів.

4.

Встав у реченні пропущене слово: пляму від .......................... можна вивести з будьякої тканини, якщо розмістити на забрудненій ділянці загорнутий у марлю шматочок лимона і притиснути його гарячою праскою. (Слова: молока, крові, іржі, сажі.)
Достатній рівень

5.

Напиши рівняння реакції між стеариновою кислотою і натрій гідроксидом.

141

6.

Напиши рівняння реакції взаємодії пальмітинової кислоти із калій карбонатом.

Високий рівень
7.

Напиши рівняння реакції між розчином мила, основним складником якого є натрій
пальмітат, і твердою водою, що в основному містить кальцій гідрогенкарбонат.

ВАРІАНТ II

Початковий рівень
1.
2.

Мило належить до класу:
А) солей;
Б) аренів;

В) білків;

Г) спиртів.

Укажи молярну масу пальмітинової кислоти¦
А) 128 г/моль
Б) 64 г/моль
В) 256 г/моль

Г) 512 г/моль

Середній рівень
3.

Назви відомі тобі засоби побутової хімії.

4.

Якшо на світлій тканині з’явилилася жирна пляма, її відразу ж посипають порошком крейди і залишають на кілька годин. Які властивості крейди використовуються при цьому? Підкресли правильну відповідь серед запропонованих варіантів:
а) як відновника; б) як окисника; в) як адсорбенту.
Достатній рівень

5.

Напиши рівняння реакції між стеариновою кислотою і калій гідроксидом.

6.

Напиши рівняння реакції між пальмітиновою кислотою і натрій гідрогенкарбонатом.

Високий рівень
7.
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Напиши рівняння реакції між розчином мила, основним складником якого є калій
стеарат, і твердою водою, що в основному містить магній сульфат.

