
8 клас  

Хімія 

28/04  

Тема. Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і 

середніх солей. Вплив на здоров’я та довкілля людини. 

Д/з опрацювати §39, письмово №320 

 

8 клас  

Хімія 

05/05  

Тема. Захист навчального проекту 

Д/з підготувати навчальний проект «Вплив хімічних сполук на довкілля і 

здоров’я людини»  

 

8 клас  

Хімія 

08/05 

Тема. Розв’язування розрахункових задач за хімічними рівняннями маси, 

об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакцій 

Д/з: виконати письмово № 323 

 

8 клас  

Хімія 

12/05 

Тема. Розв’язування розрахункових задач за хімічними рівняннями маси, 

об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакцій 

Д/з: виконати письмово №312,313 

 

8 клас  

Хімія 

15/05 

Тема. Узагальнююче повторення за темою «Основні класи неорганічних 

сполук» 

Д/з: виконати тест і направте для перевірки на поштову скриньку 

Тест “Основні класи неорганічних сполук”  

1. Вкажіть формулу солі, яку використовують люди для приготування їжі: 

а)NаCl  



б)КCl  

в) NаNО3  

г)НCl 

 

2. Розчин кислоти змінює забарвлення лакмусу на: 

а) синій  

б) не змінює 

в) рожевий  

г)безбарвний 

 

3.Укажіть ряд кислот, у якому наведено тільки оксигеновмісні кислоти: 

а)нітритна, ортофосфатна, сульфітна; 

б) бромідна, ортофосфатна, сульфідна; 

в) флуоридна, хлоридна, бромідна; 

 г) йодидна, нітратна, сульфітна. 

 

4.Позначте речовину, що взаємодіє з ферум(II) оксидом: 

а)карбон (IV) оксид; 

б) калій оксид; 

в) метан; 

г) свинець. 

 

5.Укажіть назву елемента, що утворює основний оксид: 

а)Нітроген; 

б) Кальцій; 

в) Бром; 

г) Алюміній. 

 

6.Серед наведених сполук укажіть оксид: 

а) NaOH; 

б) Na2CO3; 

в) Na2O;  

г) HCl. 

 

7.Як називаються солі сірководневої (сульфідної)кислоти : 

а) сульфати; 

б)сульфіди; 

в)сульфіти; 

г) гідрогенсульфіди.  

 

8.Визначте і вкажіть речовину А у схемі реакції А + Н2O → Н2SO4: 

а) Н2S;    

 б) SO2;   

 в) SO3;  

  г) Н2SO3.    



9.Вкажіть хімічну формулу оксиду, який під час взаємодії з водою утворює 

луг: 

а) К20;  

 б) Fe203;   

 в) Сг203;     

г) FeO;  

  

10.Вкажіть клас речовин, який утворюється під час взаємодії води з оксида-

ми    неметалів: 

а) кислоти;  

 б) солі; 

 в) кислотні оксиди;  

  г) луги.   

     

11.Укажіть пару солей, в якій обидві солі нерозчинні: 

а) NaNO3, BaСІ2 ; 

б) BaSO4, AgCl ; 

в) Na2SiO3, KCl; 

г) NaOH, Ba(OH)2. 

 

12. Солі утворені: 

а) йонами металічних елементів і кислотними залишками; 

б) йонами металічних елементів і гідроксид-іонами; 

в) йонами Гідрогену й кислотними залишками; 

г) йонами Гідрогену і гідроксид-іонами. 

 

 

8 клас  

Хімія 

19/05 

Тема. Контрольна робота №4 за темою  «Основні класи неорганічних 

сполук» 

Д/з: виконати контрольну роботу, зробити скриншот (або фото) з оцінкою і 

прізвищем учня,  і направте для перевірки на поштову скриньку для 

оцінювання 

https://onlinetestpad.com/ua/test/152984-khіmіya-8-klas-osnovnі-klasi-

neorganіchnikh-spoluk 

 

8 клас  

Хімія 

22/05 

Тема. Корегування знань учнів за темою «Основні класи неорганічних 

сполук» 

https://onlinetestpad.com/ua/test/152984-khіmіya-8-klas-osnovnі-klasi-neorganіchnikh-spoluk
https://onlinetestpad.com/ua/test/152984-khіmіya-8-klas-osnovnі-klasi-neorganіchnikh-spoluk


Робота буде проводитися індивідуально, за результатами контрольної роботи  

 

8 клас  

Хімія 

26/05 

Тема. Віртуальна екскурсія «Краєзнавчі і мінералогічні музеї України, світу» 

Д/з знайти і переглянути в Інтернеті екскурсії по краєзнавчим і 

мінералогічним музеям України, світу»  

Скласти кросворд з ключовим словом «Мінералогія» 

 

8 клас  

Хімія 

29/05 

Тема. Повторення вивченого за рік 

 


