
8 клас  

Хімія 

07/04 

Тема. Самостійна робота «Основи», «Солі» 

Д/з виконати роботу в робочих зошитах і направити для перевірки. Вам буде 

виставлено 2 оцінки. 

Сьоме квітня 

Самостійна робота 

                                                       ОСНОВИ 

Виберіть одну правильну відповідь 

1. Вкажіть складові частини основ: 

 
А  атом металу та гідроксогрупа;             Б Гідроген і кислотний залишок;      
В атоми металу і кислотного залишку;    Г два елементи, одним з яких є  

                                                                           Оксиген 

 

2. Виберіть елемент, що входить до складу амфотерного гідроксиду: 

А К; Б Mg; В N; Г Zn 

3. Вкажіть формулу плюмбум (II) гідроксиду: 

А К2SiO3; Б RbOH; В CuOH; Г Pb(OH)2 

4. Вкажіть валентність металу у Sn(OH)2: 

АIII; БII; ВIV; ГI 

5. Вкажіть формулу оксиду, що відповідає Fe(OH)3: 

А FeO; Б OF2; В Fr2O; Г Fe2O3 

6. Вкажіть значення відносної молекулярної маси магній гідроксиду: 

А 21 г/моль; Б 58 г/моль; В 30 г/моль; Г 57 г/моль 

Виберіть кілька правильних відповідей 

7. Вкажіть властивості характерні для лугів: 

А гази; Б розчинні у воді; В білі кристали; Г рідини 

8. Виберіть з переліку формули амфотерних гідроксидів: 

А Be(OH)2; Б LiOH; В Fe(OH)3; Г Sr(OH)2 

9. Встановіть відповідність між формулою основи та її характеристикою: 

 Формула Класифікація 

1 Be(OH)2; А луг одноосновний;  

2 KOH; Б амфотерна речовина;  

3 Ba(OH)2; В нерозчинна основа; 

  Г луг двохосновний 

 

10. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакції: 

 Реагенти Продукти реакції 

 1 Mn(ОН)2 → А MgSO4 + 2H2O;  



 2 Mn(ОН)2 + H2SО4 → Б MnO + H2O;  

 3 Mg(ОН)2 + H2SО4 → В MnSO4 + 2H2O; 

   Г MgSO4 + H2O  

11. Закінчіть рівняння хімічної реакції: LiOH + H3PO4 →  

12. Здійсніть перетворення за схемою:  K → KOH → K2SO4  

 

 

СОЛІ 

Виберіть одну правильну відповідь 

1. Вкажіть складові частини солей: 

 
А  атом металу та гідроксогрупа;             Б Гідроген і кислотний залишок;      

В атоми металу і кислотного залишку;    Г два елементи, одним з яких є  

                                                                           Оксиген 
 

2. Виберіть частинку, що входить до складу солі: 

А SO2; Б MnJ2; В NO3
1-

; Г K2O 

3. Вкажіть формулу барій карбонату: 

А Be(NO3)2; Б K3BO3; В Ba(OH)2; Г BaCO3 

4. Вкажіть валентність металу у MgSO3: 

АI; БIII; ВII; ГIV 

5. Виберіть формулу оксиду неметалу, що утворює Na2SO3: 

А SO2; Б SiO2; В Na2O; Г SO3 

6. Вкажіть значення відносної молекулярної маси натрій силікату: 

А 60 г/моль; Б 119 г/моль; В 56 г/моль; Г 122 г/моль 

Виберіть кілька правильних відповідей

7. Вкажіть властивості характерні для натрій хлориду: 

А рідина; Б тверда речовина;  В солодка; Г розчинна у воді 

8. Вкажіть групи, що складаються з формул солей: 

А MgS, H2O, SrH2;                    Б AlCl3, BaCO3, KF;                                                      

В LiF, Na2S, FePO4;                    Г CCl4, NaF, К2O 

9. Встановіть відповідність між формулою солі та її властивостями: 

 Формула Властивості 

1 СaCO3; А білі розчинні кристали;  

2 NaNO3; Б нерозчинна у воді біла речовина;  

3 FeCl3; В зелені нерозчинні кристали; 

  Г бурі розчинні у воді кристали 

 

10. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакції: 

Реагенти Продукти реакції 

1 Mg(NО3)2 + 2KOH → А CaCO3 + 2HCl;  

2 2KJ + Pb(NO3)2 → Б Mg(OH)2 + 2KNO2;  

3 CaCl2 + CО2 + H2O → В 2KNO3 + Mg(OH)2; 



 Г 2KNO3 + PbJ2 

11. Закінчіть рівняння хімічної реакції: AlBr3 + H2SO4 → 

12. Здійсніть перетворення за схемою: BaSO3 → BaJ2 → BaSO4 
 

 

 

 

 

 

8 клас  

Хімія 

10/04 

Тема. Генетичний зв'язок між основними класами неорганічних сполук 

Матеріал переглянути на відео за посиланням 

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

Д/з опрацювати §38, виконати письмово №310 

 

 

 

8 клас  

Хімія 

14/04 

Тема. Практична робота №2 Дослідження властивостей основних класів 

неорганічних сполук 

Роботу оформити на окремих подвійних аркушах 

Написати на титульній сторінці (відступити 12 клітинок зверху і 6 

клітинок від лівого краю) 

Практична робота №2 

з хімії 

учня (учениці) 8-А класу 

П.І. учня  

Розгорнути листок і писати саму роботу за інструктивною карткою  

Тема. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук 

Мета: закріпити навички роботи з хімічними речовинами й лабораторним 

устаткуванням та  знання техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії; 

спостерігати хімічні властивості оксидів, кислот, основ і солей на прикладі 

хімічних властивостей хлоридної кислоти 

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


Обладнання: CaO, HCl, H2SO4, NaOH, Fe2O3, CuSO4, CuO, Cu(OH)2, пробірки, 

спиртівка, сірники, скляні палички, пробіркотримач 

Хід роботи 

І. Тестові завдання 

Які основи називають лугами? 

а) нерозчинні; 

б) розчинні; 

в) будь-які. 

2. До складу основ обов’язково входить: 

а) гідроксигрупа; 

б) кислотний залишок; 

в) неметал. 

3. Гідроксиди реагують: 

а) тільки з кислотами; 

б) тільки з основами; 

в) і з основами, і з кислотами. 

4. Реакцію взаємодії основ з кислотами називають: 

а) нейтралізації; 

б) заміщення; 

в) розкладання. 

5. Солі утворені: 

а) атомами металічних елементів і кислотними залишками; 

б) атомами металічних елементів і гідроксогрупами; 

в) атомами Гідрогену і кислотними залишками. 

6. Купрум (II) гідроксид має колір: 

а) червоний; 

б) зелений; 

в) блакитний. 

7. Індикатор фенолфталеїн змінює безбарвне забарвлення в розчинах лугів 

на: 

а) жовте; 

б) фіолетове; 



в) малинове. 

8. Речовини, формули яких KNO3, FeCl2,  Na2SO4, називають: 

а) солями;  

б) кислотами; 

в) основами;  

г) оксидами. 

9. Речовини, формули яких HNO3, НCl, H2SO4, називають: 

а) солями;  

б) кислотами; 

в) основами; 

 г) оксидами. 

10. речовини, формули яких KОН, Fe(OH)2, NaОН,називають: 

а) солями;  

б) кислотами; 

в) основами;  

г) оксидами. 

11. Речовини, формули яких NO2, Fe2O3, NaO2, називають: 

а) солями; 

 б) кислотами; 

в) основами;  

г) оксидами. 

12. позначте метали, що утворюють луги: 

Cu, Fe, Na, K, Zn, Li. 

 

ІІ. Інструктаж з БЖД 

ІІІ. Практична частина  

Дослід 1. Взаємодія хлоридної кислоти з ферум(III) оксидом. 

Реакцію спостерігаєте за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=TdPmxk8n7As 

Напишіть рівняння реакції, розставте коефіцієнти 

 Спостерігайте за зникненням оксиду та зміною забарвлення розчину у 

пробірці. 

https://www.youtube.com/watch?v=TdPmxk8n7As


У висновку до цього досліду запишіть, які зміни відбулися під час реакції 

(наприклад, зміна забарвлення, розчинення осаду, виділення бульбашок газу, 

поява осаду і т.д.) 

Дослід 2. Взаємодія сульфатної кислоти з купрум(II) оксидом. 

Реакцію спостерігаєте за посиланням 

https://sites.google.com/view/allhemi/медіатека/відеоексперименти-з-

неорганічної-хімі/004-реакція-обміну-між-купруміі-оксидом-і-сульфатною-

кислотою 

Напишіть рівняння реакції, розставте коефіцієнти 

 Спостерігайте за зникненням оксиду та зміною забарвлення розчину у 

пробірці. 

У висновку до цього досліду запишіть, які зміни відбулися під час реакції 

(наприклад, зміна забарвлення з .. на …, розчинення осаду, виділення 

бульбашок газу, поява осаду і т.д.) 

Дослід 3. Взаємодія купрум сульфату з натрій гідроксидом. 

Реакцію спостерігаєте за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=iiUm-Oba6QE 

Напишіть рівняння реакції, розставте коефіцієнти 

 Спостерігайте за появою блакитного осаду у пробірці. 

У висновку до цього досліду запишіть, які зміни відбулися під час реакції 

(наприклад, зміна забарвлення з .. на …, розчинення осаду, виділення 

бульбашок газу, поява осаду і т.д.) 

Дослід 4. Дослідіть основні властивості купрум(II) гідроксиду. Основні 

властивості це взаємодія основ з кислотами. 

Реакцію спостерігаєте за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=z5oFbTR9y7k 

 Спостерігайте за зникненням блакитного осаду у пробірці. 

https://sites.google.com/view/allhemi/медіатека/відеоексперименти-з-неорганічної-хімі/004-реакція-обміну-між-купруміі-оксидом-і-сульфатною-кислотою
https://sites.google.com/view/allhemi/медіатека/відеоексперименти-з-неорганічної-хімі/004-реакція-обміну-між-купруміі-оксидом-і-сульфатною-кислотою
https://sites.google.com/view/allhemi/медіатека/відеоексперименти-з-неорганічної-хімі/004-реакція-обміну-між-купруміі-оксидом-і-сульфатною-кислотою
https://www.youtube.com/watch?v=iiUm-Oba6QE
https://www.youtube.com/watch?v=z5oFbTR9y7k


Напишіть рівняння реакції, розставте коефіцієнти 

У висновку до цього досліду запишіть, які зміни відбулися під час реакції 

(наприклад, зміна забарвлення з .. на …, розчинення осаду, виділення 

бульбашок газу, поява осаду і т.д.) 

Дослід 5. Досдіть відношення купрум(II) гідроксиду до нагрівання. 

Реакцію спостерігаєте за посиланням 

https://sites.google.com/view/allhemi/медіатека/відеоексперименти-з-

неорганічної-хімі/042-хімічні-властивості-нерозчинних-основ 

Напишіть рівняння реакції, розставте коефіцієнти 

 Спостерігайте за появою двох оксидів (оксид міді та вода) 

У висновку до цього досліду запишіть, які зміни відбулися під час реакції 

(наприклад, зміна забарвлення з .. на …, розчинення осаду, виділення 

бульбашок газу, поява осаду і т.д.) 

Дослід 6. Дослідіть взаємодію хлоридної кислоти та найтрій гідроксиду 

(реакція нейтралізації). 

Реакцію спостерігаєте за посиланням 

https://sites.google.com/view/allhemi/медіатека/відеоексперименти-з-

неорганічної-хімі/049-реакції-нейтралізації 

Напишіть рівняння реакції, розставте коефіцієнти. 

У висновку до цього досліду запишіть речення і вставте пропущені слова. 

В хімічному стакані розчин натрій гідроксиду під дією фенолфталеїну набув 

…………  кольору. В хімічному стакані розчин натрій гідроксиду під дією 

хлоридної кислоти змінив колір з …….. на ………, так як утворилася сіль 

натрій хлорид. 

 

 

  

 

 

https://sites.google.com/view/allhemi/медіатека/відеоексперименти-з-неорганічної-хімі/042-хімічні-властивості-нерозчинних-основ
https://sites.google.com/view/allhemi/медіатека/відеоексперименти-з-неорганічної-хімі/042-хімічні-властивості-нерозчинних-основ
https://sites.google.com/view/allhemi/медіатека/відеоексперименти-з-неорганічної-хімі/049-реакції-нейтралізації
https://sites.google.com/view/allhemi/медіатека/відеоексперименти-з-неорганічної-хімі/049-реакції-нейтралізації


 

8 клас  

Хімія 

17/04 

Тема. Розв’язування експериментальних задач  

Експериментальні задачі – це завдання практичного характеру, відповіді на 

які учні знаходять у процесі спостережень за дослідами. 

Реакція відбувається, якщо утворюється осад, або зникає, утворюється газ, 

вода. Якщо змін ніяких немає, то реакція не відбулась. Завдання 

експерименту подивитись, чи відбулась реакція. 

За посиланням зверніть увагу на хід експерименту, чому ці реакції відбулись? 

https://sites.google.com/view/allhemi/практикум/14-розвязування-

експериментальних-задач-на-розпізнавання-речовин 

 
 

 

 

 

Хімія 

21/04 

Тема. Практична робота №3 «Розв’язування експериментальних задач» 

Роботу оформити на окремих подвійних аркушах 

Написати на титульній сторінці (відступити 12 клітинок зверху і 6 

клітинок від лівого краю) 

Практична робота №2 

з хімії 

учня (учениці) 8-А класу 

П.І. учня  

Розгорнути листок і писати саму роботу за інструктивною карткою 

(картка розміщена на с. 212 – 213 варіант 1) 

 

Тема. Розв’язування експериментальних задач. 

Мета: навчитися розв’язувати експериментальні задачі шляхом 

використання якісних реакцій на окремі йони. 

Обладнання: магній оксид, хлорид на кислота, розчини натрій хлориду, 

натрій карбонату, натрій ортофосфату, пробірки. 

https://sites.google.com/view/allhemi/практикум/14-розвязування-експериментальних-задач-на-розпізнавання-речовин
https://sites.google.com/view/allhemi/практикум/14-розвязування-експериментальних-задач-на-розпізнавання-речовин


Хід роботи 

І. Інструктаж з БЖД 

ІІ Виконання практичної частини 

(запишіть схему перетворення з варіанту 1 і здійсніть відповідні реакції) 

На с.214 (завдання до варіанту 1) №314, 315, 316, 317 
 

 

 

 

 

 

Хімія 

24/04 

Тема. Захист навчальних проектів (за вибором) 

Підготувати до захисту один з проектів 

1. Неорганічні речовини – представники основних класів у будівництві й 

побуті 

2. Хімічний склад і використання мінералів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


