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Уðîк № 1

________________________
(число, місяць)

Êëàñнà роботà 

Хімія — природнича наука.  
Хімія в навколишньому світі

1. Дîпèøè речення.

1. Прèрîднèчі наукè         

 

 

 

2. Хімія —          
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Неорганічна хімія — розділ хімії про хімічні елементи і їхні сполуки. 
Загальна хімія — це наука про властивості та будову речовини, вчення про 

розчини. 
Органічна хімія вивчає сполуки Карбону з іншими елементами.
Біохімія (біологічна хімія) — наука про хімічні процеси, які відбуваються 

у живих клітинах. 
Комп’ютерна хімія (математична хімія) — порівняно молода область хімії, 

яка використовує комп’ютерні програми.
Радіохімія вивчає властивості радіоактивних елементів. 

Хімія

Екологія Біологія Математика

Геологія ФармаціяМедицина

Сõåìа № 1. Зâ’ÿçîк õіìії ç іншиìи наóкаìи

2. Ðîçглянь схему «Зв’яçîк хімії ç інøèмè наукамè» і уснî даé відпîвідь на 
пèòання:

Знаннямè якèх наук пîслугîвуєòься хімія? y
Які наукè вèкîрèсòîвуюòь хімічні çнання? y

3. За дîпîмîгîю схемè «Вèкîрèсòання хімічнèх прîцесів» складè усну рîçпîвідь, 
де у прîмèслîвîсòі òа пîáуòі çасòîсîвуюòься хімічні прîцесè. 

ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Під час кулінарної обробки продуктів харчування

Для виготовлення одягу та взуття зі штучних і синтетичних матеріалів

Для одержання пральних порошків

Для виробництва лаків та фарб

У процесі переробки кам’яного вугілля, природного газу і нафти

Для добування металів із руд

У процесі виплавки чавуну, сталі, одержання пластмас

У процесі виробництва мінеральних добрив, амоніаку, кислот

Для виробництва будівельних матеріалів

Сõåìа № 2. Викîðисòаннÿ õіìі÷ниõ ïðîöåсіâ
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Уðîк № 17

________________________
(число, місяць)

Êëàñнà роботà 

фізичні та Хімічні явища. Хімічні реакції та явища, 
що їХ супроводжують

1. Дîпèøè речення.

Явèщамè наçèваюòь áудь-які çмінè, щî відáуваюòься навкîлî нас.

Явèща, під час якèх речîвèна не переòвîрюєòься на інøу, наçèваюòь  

 

Íапрèклад:          

 

Явèща, під час якèх îдні речîвèнè переòвîрююòься на інøі, наçèваюòь   

       явèщамè, аáî хімічнèмè реакціямè.

Íапрèклад:          

 

 

Ðечîвèнè, які всòупаюòь у хімічну реакцію, наçèваюòь вèхіднèмè речîвèнамè, 
а òі, щî уòвîрююòься, — кінцевèмè речîвèнамè, аáî прîдукòамè реакції.

 

 

 

Всі аòîмè під час реакції çáерігаюòься,       

 

Суòь хімічнîї реакції пîлягає в перегрупуванні аòîмів.

Перебіг хімічних реàêцій ñупроводять тàêі зовнішні ефеêти:
1. Вèділення òеплîвîї і свіòлîвîї енергії. 
2. Зміна çаáарвлення.
3. Уòвîрення аáî рîçчèнення îсаду.
4. Вèділення гаçу.
5. Пîява, çнèкнення аáî çміна çапаху.
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Умови виниêнення хімічних реàêцій:
1. Кîнòакò речîвèн і їх переміøування. 
2. Зміна òемпераòурè.
3. Зміна òèску.

Хімічні реакції, щî відáуваюòься ç вèділенням òеплîòè, наçèваюòь   

 

Хімічні реакції, щî відáуваюòься ç пîглèнанням òеплîòè, наçèваюòь  

 

2. У данîму переліку îднією рèскîю підкреслè фіçèчні явèща, двîма — хімічні. 

іржавіння çаліçа, çамерçання вîдè, гîріння áенçèну, плавлення алюмінію, 
прîкèсання мîлîка, вèпарîвування, гîріння деревèнè, плавлення 
цукру, çамерçання вîдè, фільòрування, уòвîрення інею, уòвîрення 
çеленîгî нальîòу на міднèх предмеòах, çміна фîрмè склянîї палèчкè 
прè нагріванні, òанення льîду, çгîряння палèва в двèгуні, гîріння гаçу, 
плавлення свèнцю, вèділення кèсню під час нагрівання перманганаòу 
калію, рîçклад вîдè на вîдень і кèсень під дією елекòрèчнîгî сòруму.

3. Вкажè, якèмè îçнакамè супрîвîджуюòься òакі хімічні переòвîрення: гîріння 
áенçèну, гасіння вапна, вçаємîдія пèòнîї сîдè òа îцòу.

 

 

 

 

4. Чим відрізняються екзотермічні реакції від ендотермічних? Наведи по 
одному прикладу кожного типу реакції. 

 

 

 

 

 

5. Для чîгî пîòріáнî çнаòè умîвè вèнèкнення і переáігу хімічнèх реакціé? (Уснî)

6. Як òè рîçумієø çначення хімічнèх реакціé в жèòòі суспільсòва? (Уснî.)

7. Вèкîрèсòîвуючè çнання ç курсів фіçèкè, прèрîдîçнавсòва, геîграфії і власнèé 
дîсвід, наведè прèкладè фіçèчнèх і хімічнèх явèщ, а òакîж їх вèкîрèсòання 
людèнîю. (Уснî.)
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5. З якèх гаçів складаєòься пîвіòря?       

 

Середній рівень

6. Вèçнач  валенòнісòь хімічнèх елеменòів у спîлуках:

AgCl, MgO, P2O3, NO2, SiO2, BaF2.

7. Íапèøè  рівняння вçаємîдії кèсню ç вîднем òа кальцієм. Íаçвè прîдукòè реакції.

 

 

Доñтàтній рівень

8. Íапèøè рівняння реакції дîáування кèсню елекòрîліçîм вîдè. 

 

9. Закінчè рівняння реакції:
BaCl2 + AgNO3  Ba(NO3)2 + AgCl
Fe2(SO4)3 + KOH  Fe(OH)3 + K2SO4

10. Складè  фîрмулè çа валенòнісòю:
I  II        III II        II   I        I  II         II  IV      III  II
HS,    AlO,   CuBr,   LiS,    BaSi,   NiO

 

 

 

Виñоêий рівень

11. Íапèøè  рівняння реакції гîріння ацеòèлену С2Í2 в кèсні. Оáчèслè масîві 
часòкè хімічнèх елеменòів у прîдукòах реакції.

 

 

 

 

 

 

 



Уðîк № 34

________________________
(число, місяць)

Êëàñнà роботà 

підсумковий урок.  подорож по країні «Хімія»

1. Якèé хімічнèé елеменò наéáільø пîøèренèé на Землі.

2. Якèé хімічнèé елеменò наéáільø пîøèренèé у Всесвіòі.

3. У якіé спîлуці — меòані СÍ4 чè ліòіé гідрèді LiH — масîва часòка Гідрîгену 
áільøа і у скількè раçів?

4. У якіé прèрîдніé спîлуці масîва часòка Оксèгену наéáільøа? 

5. У якіé спîлуці, îòрèманіé в лаáîраòîрії, масîва часòка Оксèгену ще áільøа?

6. Зîáраçè графічні фîрмулè òакèх речîвèн:P2S3, CS2, PCl3, B2O3, As2O5. 

7. Деяка спîлука Сульфуру òа Оксèгену має òаку ж віднîсну мîлекулярну масу, 
як і віднîсна аòîмна маса певнîгî хімічнîгî елеменòа. Вкажè фîрмулу спî-
лукè і наçву хімічнîгî елеменòа.

8. Віднîсна мîлекулярна маса спîлукè Сульфуру і Оксèгену удвічі áільøа çа від-
нîсну мîлекулярну масу кèсню. Знаéдè фîрмулу спîлукè. 

9. Хімічна речîвèна, уòвîрена Купрумîм òа Оксèгенîм, має у два раçè менøу 
віднîсну мîлекулярну масу, ніж речîвèна, уòвîрена Купрумîм і Сульфурîм. 
Íапèøè фîрмулè цèх речîвèн. 

10. Íапèøè рівняння реакціé, çа дîпîмîгîю якèх мîжна çдіéснèòè переòвîрення. 
Íаçвè прîдукòè реакціé.

Fe
Fe O3 4

FeCl3

FeS

Fe(OH)3

11. Ðîçøèфруé речîвèнè А, Á, В, Г, Ґ, Д, Е,  якщî:
А — наéлегøа речîвèна;
Á — речîвèна, щî складаєòься ç Карáîну òа Гідрîгену і у 8 раçів важча çа 

речîвèну А;
В — хімічнèé елеменò, якèé має òаку ж віднîсну аòîмну масу, як віднîсна 

мîлекулярна маса речîвèнè Á;
Г — хімічнèé елеменò, віднîсна аòîмна маса якîгî у два раçè áільøа çа від-

нîсну аòîмну масу елеменòа В;
Ґ — хімічнèé елеменò, віднîсна аòîмна маса якîгî у два раçè áільøа çа від-

нîсну аòîмну масу елеменòа Г;
Д — спîлука, уòвîрена Купрумîм і Сульфурîм, віднîсна мîлекулярна маса 

якîї в 1,5 раçа áільøа від аòîмнîї масè Д;
Е — речîвèна, яка складаєòься ç аòîмів Купруму і Сульфуру, віднîсна мîле-

кулярна маса якîї в 5 раçів áільøа çа віднîсну аòîмну масу Сульфуру.




