
11 клас  

Хімія 

07/04  

Тема. Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук 

Д/з опрацювати § 33, Матеріал переглянути на відео за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=qkIpv7MCToo 

записати в зошиті схему  

 

№261,262,263,265 (письмово) 

 

11 клас  

Хімія 

10/04  

Тема. Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук 

Виконати письмово тест, який буде оцінений 

.  

1) Оберіть способи (їх може бути декілька) отримання солей       (3 бали) 

1 взаємодія основних і кислотних оксидів між собою 

2 взаємодія основних і кислотних оксидів з водою 

3 взаємодія основ з кислотами 

4 взаємодія основних оксидів з водою 

5 взаємодія кислотних оксидів з водою 

6 розкладання нерозчинних основ 

7 взаємодія солей з основами чи кислотами за умови утворення нерозчинних 

речовин або виділення газу 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qkIpv7MCToo


2)  У хімічній реакції, що описується рівнянням 

   Ba(OH)2 + X → BaSO4 + H2O      речовиною Х може бути                (2 бали) 

1S 

2SO2 

3H2SO4 

4Na2SO4 

 

3)  Сіль Na2ZnO2 є продуктом реакцій   (2 бали) 

1Zn(OH)2 + NaOH 

2ZnCl2 + NaOH 

3ZnCl2 + Na2SO4 

4ZnO + Na2O 

 

4) В якому рядку правильно вказані продукти реакції H3PO4 + Ba(OH)2 =                         

                                                                                                                (1 бал) 

1 BaPO4 + H2O 

2 Ba3(PO4)2 + H2O 

3 H2Ba + P2O5 

4 HBaO + P2O5 

 

5)  У схемі P→P2O5→X→Ca3(PO4)2 речовина  Х          (1 бал) 

1   CaCl2 

2   H3PO4 

3   HPO3 

4   CaO 

 

6) При взаємодії 12 грамів магнію із хлоридною кислотою виділиться водень 

об’ємом   (2 бали)  

1  11,2 л 

2   22,4 л 

3   44,8 л 

4   1,12 л 

 



7) Оксиди утворюються під час хімічних реакцій   (1 бал) 

1  взаємодії основ і кислот 

2  взаємодії металів і неметалів з киснем 

3  взаємодії металів і неметалів з водою 

4  розкладанні нерозчинних основ при нагріванні 

5  розкладанні нерозчинних солей при нагріванні 

6  взаємодії кислот з металами 

7  взаємодії солей з основами і кислотами при утворенні нерозчинних речовин 

 

№267 (письмово) 

 

 

11 клас  

Хімія 

14/04  

Тема. Практична робота №2 

На окремих подвійних листках виконайте практичну роботу і зберігайте її до 

повернення з карантину. Роботи направити для перевірки. 

Написати на титульній сторінці (відступити 12 клітинок зверху і 6 клітинок від 

лівого краю) 

Практична робота №2 

з хімії 

учня (учениці) 11 класу 

П.І. учня  

Розгорнути листок і писати саму роботу за інструктивною карткою на              с. 

205 варіант 1 

Тема. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами 

Мета: навчитись встановлювати якісний склад солей дослідним шляхом. 

Вдосконалювати навички планування, постановки хімчного експерименту, 

встановення закономірностей, складання рівнянь реакцій іонного обміну. 

Обладнання: натрій гідрогенкарбонату і алюміній хлориду, розчини натрій 

карбонату, натрій гідроксиду, барій нітрату, амоніаку і сульфатної кислоти. 

пробірки, спиртівка, сірники, скляні палички, пробіркотримач 



Хід роботи 

І. Інструктаж з БЖД 

ІІ. Практична частина 

 

Перед виконанням кожного завдання продумайте свої дії та складіть план 

експерименту. Над стрілками в схемі завдання 1 запишіть формули реактивів. 

Послідовність дій, спостереження, висновки і хімічні рівняння в молекулярній та 

йонно-молекулярній формах запишіть у таблицю: 

Послідовність дій Спостереження Висновок 

Завдання  1 

…. …. …. 

Рівняння реакцій в малекулярній і йонній формі 

Завдання 2 

…. …. …. 

Рівняння реакцій в малекулярній і йонній формі 

№ 270. Які перетворення в завданні 1 варіанта 1 можна здійснити без використання 

хімічних реактивів? Напишіть відповідні хімічні рівняння. 

№ 271. Який реагент потрібно додати до розчину натрій гідрогенкарбонату, щоб 

добути барій карбонат? Складіть рівняння реакції. 

№ 272. Як із алюміній нітрату добути алюміній сульфат за допомогою однієї 

реакції? Напишіть відповідне хімічне рівняння і зазначте умови проведення досліду. 

№273. Чи можна здійснити реакцію за участю натрій тетрагідроксоалюмінату, серед 

продуктів якої буде алюміній нітрат? У разі позитивної відповіді складіть 

молекулярне і йонно-молекулярне рівняння. 

№274. Складіть план експерименту зі здійснення таких хімічних перетворень: 

а) MgCO3 → Mg(HCO3)2 → MgCl2 → Mg(NO3)2; 

б) Zn → ZnCl2 → Zn(OH)2 → Na2[Zn(OH)4] → ZnSO4; 

в) CuO → CuSO4 → Cu(NO3)2 → Сu(ОН)2 → (СН3СOO)2Сu. 

Укажіть над стрілками формули реагентів і напишіть хімічні рівняння в 

молекулярній та йонно-молекулярній формах. 

 

 



11 клас  

Хімія 

17/04  

Тема. Розрахункові задачі. Обчислення кількості речовини, маси, об’єму продукту 

за рівнянням хімічної реакції 

Д/з розв’язати (письмово) № 268,269 

 

 

11 клас  

Хімія 

21/04  

Тема. Контрольна робота№2 

(На окремих подвійних аркушах, які ви зберігаєте пишете контрольну роботу і 

направляєте її для перевірки) На першій сторінці відступаєте зверху 12 клітинок і з 

лівого боку 6 клітинок і підписуєте роботу 

Контрольна робота 

з хімії 

за ІІ семестр 2019 – 2020 н.р. 

учня (учениці) 11 класу 

Прізвище,  ім’я  

Потім відкриваєте листок і зверху починаєте давати відповіді.  

 

1. У реакції натрію з сіркою відновником є 

а) Натрій б) Сірка 

2. Під час електролізу розплаву кальцій хлориду на аноді виділяється 

а) Кальцій  

б) Водень  

в) Кисень  

г) Хлор  

д) Вода  

3. Під дією одного з продуктів реакції натрію з водою метиловий оранжевий у водному розчині 

змінює свій колір на 

а) Червоний  

б) Жовтий  

в) Рожевий 

г) Синій  

д) Зелений  

4. Кальцій реагує з 

а) Неметалами 

б) Металами 

в) Водою 



5. Високу корозійну стійкість виробів з алюмінію забезпечує міцна плівка, хімічна 

формула якої 

а) H3AlO3 

б) HAlO2 

в) Al(OH)3 

г) Al2O3 

6. Для добування алюміній гідроксиду можна взяти такі пари речовин 

а) Al(NO3)3 та KOH 

б) Al2(SO4)3 та Cu(OH)2 

в) AlCl3 та Ba(OH)2 

г) AlPO4 та NaOH 

д) AlBr3 та Zn(OH)2 

7. Формула залізної ожарини 

а) Fe2O3 

б) Fe3O4 

в) FeO 

г) Fe(OH)2 

д) Fe(OH)3 

8. Продуктами термічного розкладання ферум(ІІІ) гідроксиду є 

а) Fe2O3 

б) Fe3O4 

в) FeO 

г) H2O 

д) Fe(OH)2 

е) H2 

ж) Fe 

9. Ферум(ІІ) оксид взаємодіє з 

а) Сульфур(VI) оксидом 

б) Хлоридною кислотою 

в) Натрій гідроксидом 

г)  Нітратною кислотою 

д) Кальцій оксидом 

10. Алюміній оксид і алюміній гідроксид 

а) Основні 

б) Кислотні 

в) Амфотерні 

г) Несолетворні  

11. Об’єм водню, потрібного для взаємодії з ферум(III) оксидом кількістю речовини 0,1 

моль, становить, л 

а) 2,24 

б) 6,72 

в) 8,96 

г) 11,2 

д) 5,6 

12. Технічним карбон(ІІ) оксидом масою 105 г, масова частка домішок в якому 0,2, 

можна відновити з ферум(ІІІ) оксиду залізо масою, г 

а) 56 

б) 112 

в) 224 

г) 448 



13. Розчини солей Феруму(ІІ) 

а) Безбарвні 

б) Блакитні 

в) Світло-зелені 

г) Бурі 

14. Ферум(ІІ) гідроксид 

а) Стійкий до окиснення 

б) Легко окиснюється 

г) Має бурий колір 

д) Розчинна речовина 

в) Нерозчинна основа 

е) Амфотерний гідроксид 

15. Ферум(ІІІ) хлорид 

а) Розчинна речовина 

б) Використовують для травлення друкованих плат 

в) Має зелений колір 

г) Має блакитний колір 

д) Використовують як протраву для фарбування тканин 

16. Амоніак об'ємом 6,72 л (н. у.) повністю ввібрався розчином сульфатної кислоти 

до утворення середньої солі. Утворився амоній сульфат масою 17,82 г. Обчисліть 

відносний вихід продукту. 

17. Німецький хімік Йоганн Рудольф Глаубер відкрив методи добування багатьох 

солей і кислот. В історії хімії найбільше відомі дві реакції Глаубера: одержання 

натрій сульфату (“глауберової солі”) і хлороводню під час взаємодії кухонної солі з 

сульфатною кислотою, і синтез “сурм’яного масла”. “Сурм’яне масло” – це 

старовинна назва стибій (III) хлориду SbCI3. Як ви, вважаєте, для чого можна 

застосовувати дану сполуку?. 

Глаубер отримав SbCI3 (“сурм’яне масло”) із наступної реакції:  3HgCI2+Sb2S3 = 

2SbCI3↑+3HgS. Скільки золотників “сурм’яного масла” (1 золотник=4,266 г) можна 

добути із 153,32 г HgCI2 і 64,53 г Sb2S3. 

18. Яку масу вуглекислого газу можна добути, випаливши 20 кг вапняку, що містить 

25% домішок?



 

11 клас  

Хімія 

24/04  

Тема. Роль хімії у створенні нових матеріалів та у розвитку нових напрямів 

технології. 

Д/з опрацювати §34, виконайте письмово №279, 280, 281, 282 

 


