
9 клас  

Хімія 

07/04 

Тема. Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні й гідрогенізовані 

жири. Біологічна роль жирів 

Д/з опрацювати §30, переглянути ролик за посиланням  про шкідливий вплив 

гідрогенізованих жирів https://www.youtube.com/watch?v=eOZQsX2XGUg 

В зошиті розв’яжіть тест і відповіді направте для перевірки 

1. Яку назву має функціональна група карбонових кислот? 

А)  карбонільна 

Б)  карбоксильна 

В ) гідроксильна 

Г)  аміногрупа 

2. Вкажіть формулу стеаринової кислоти. 

А C15H31COOH 

Б C17H35COOH3 

В C17H33COOH 

 В C17H35COONa 

3. Вкажіть функціональну групу карбонових кислот. 

А ) -COH 

Б) - OH 

В) -COOH 

Г) - COO 

4. Виберіть формулу пропанової кислоти. 

А)  СН3СООН 

Б)  С3Н7СООН 

В) С2Н5СООН 

Г) С2Н5СОН 

5. Укажіть назву кислоти, молекулярна формула якої С17Н33СООН 

А) пальмітинова 

https://www.youtube.com/watch?v=eOZQsX2XGUg


Б) стеаринова 

В) лінолева 

Г) олеїнова 

6. Етанова кислота не взаємодіє з 

А) металами 

Б) основними оксидами 

В) основами 

Г) кислотними оксидами 

7. Вкажіть молярну масу пальмітинової кислоти 

А) 250 

Б) 256 

Г) 282 

Д) 284 

8. Укажіть правильні твердження щодо речовини, формула якої 

С17Н35СООNa 

А) ненасичена вища карбонова кислота 

Б) вища насичена карбонова кислота 

Г) сіль вищої насиченої карбонової кислоти 

Д) сіль вищої ненасиченої карбонової кислоти 

9. Визначте клас органічних сполук до яких належать жири 

А) спирти 

Б) естери 

В) етери 

Г) солі 

10. Естери вищих карбонових кислот та гліцеролу - це 

А) білки 

Б) жири 

В) веглеводи 

Г) нуклеїнові кислоти 

11. Вкажіть формули (їх декілька) рідкого мила 



А) C15H31COOH 

Б) C17H35COONa 

В) C17H35COOK 

Г) C15H31COOK 

12. Виберіть твердження (їх декілька) характерні для рідких жирів 

А) містять переважно залишки насичених карбонових кислот 

Б) це жири рослинного походження 

В) містять переважно залишки ненасичених карбонових кислот 

Г) це жири тваринного походження 

13. Виберіть твердження (їх декілька), що характеризують транс-жири 

А) транс-жирами можуть бути тільки ненасичені жири 

Б) містяться в маргарині 

В) транс- жири корисні 

Г) їх вживання збільшує ризик серцево-судинних захворювань 

 

 

9 клас  

Хімія 

09/04 

Тема. Вуглеводи: глюкоза, сахароза. Молекулярні формули, фізичні 

властивості, поширення і утворення в природі. 

Д/з опрацювати §31, №229 (письмово) 

 

9 клас  

Хімія 

14/04 

Тема. Крохмаль і целюлоза – природні полімери. Якісні реакції на глюкозу і 

крохмаль. Застосування вуглеводів, їх біологічна роль. 

Д/з опрацювати §32 перегляньте за посиланням лабораторні досліди, які є у 

параграфі 

https://www.youtube.com/watch?v=C-JwnPf_254 

https://www.youtube.com/watch?v=C-JwnPf_254


https://www.youtube.com/watch?v=91bh-sgtGww 

https://www.youtube.com/watch?v=GdsL4n3UqLk 

№234, 235 (письмово) 

 

9 клас  

Хімія 

16/04 

Тема. Захист навчальних проектів 

Д/з  підготувати один із проектів для захисту 

1. Використання полімерів: еколого – економічний аспект. 

2. Альтернативні джерела енергії. 

3. Екотрофологія – наука про екологічно безпечне харчування. 

4. Дослідження хімічного складу їжі. 

5. Хімічний склад жувальних гумок 

6. Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною. 

 

9 клас 

Хімія 

21/04 

Тема. Нітрогеновмісні органічні речовини. Поняття про амінокислоти. Білки 

як біологічні полімери. 

Д/з  опрацювати §33 №241 (письмово) 

 

9 клас 

Хімія 

23/04 

Тема. Денатурація білків. Біологічна роль амінокислот і білків 

Д/з  повторити  §33 , переглянути відео за посиланням 

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

https://www.youtube.com/watch?v=x6q_F18qEZY 

https://www.youtube.com/watch?v=91bh-sgtGww
https://www.youtube.com/watch?v=GdsL4n3UqLk
https://www.youtube.com/watch?v=fipUNkMCAwI
https://www.youtube.com/watch?v=x6q_F18qEZY


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

органічної-хімії/093-денатурація-білків-під-дією-спирту 

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

органічної-хімії/093-денатурація-білків-під-дією-спирту 

https://paramitacenter.ru/index.php?q=node/452 

Виписати в зошит, що таке денатурація, при яких умовах вона виникає? 
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