
11 клас  

Хімія 

13/03 

Тема. Якісні реакції на деякі йони. 

Запишіть у вигляді таблиці  рівняння якісних реакцій, ефект, який ви 

спостерігали під час перегляду відео фрагментів (за посиланнями) 

№

  

Назва досліду Рівняння 

реакції 

Ефект  Джерело посилання 

1 Виявлення 

хлорид-йонів 

  http://chemistry9kl128.blogspot.com/p/blog-page.html 

(переглядаєте дослід №7) 

2 Виявлення 

карбонат-

йонів 

  http://chemistry9kl128.blogspot.com/p/blog-page.html 

(переглядаєте дослід №9) 

3 Виявлення 

катіонів Ва
2+ 

  https://sites.google.com/view/allhemi/медіатека/відеоекс

перименти-з-неорганічної-хімі/033-якісна-реакція-на-

сульфат-і-сульфіт-іони?authuser=0 

 

 Виявлення 

катіонів Fe
2+ 

  https://sites.google.com/view/allhemi/медіатека/відеоекс

перименти-з-неорганічної-хімі/151-якісні-реакції-на-

сполуки-ферумуіі  

 Виявлення 

катіонів 

Fe
3+

 

  https://sites.google.com/view/allhemi/медіатека/відеоекс

перименти-з-неорганічної-хімі/152-якісні-реакції-на-

сполуки-ферумуііі?authuser=0 

 

 Виявлення 

катіонів NH4
+ 

  https://sites.google.com/view/allhemi/медіатека/відеоекс

перименти-з-неорганічної-хімі/118-якісні-реакції-на-

іон-амонію 

 

 Виявлення 

аніонів SiO3
2- 

  https://interneturok.ru/textfiles/himiya/kachestvennaya-

reaktsiya-na-silikat-ion 

 

 Виявлення 

аніонів РO4
3- 

  https://sites.google.com/view/allhemi/медіатека/відеоекс

перименти-з-неорганічної-хімі/109-якісна-реакція-на-

фосфат-іон 

 

 

Д/з §31, таблиця  
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11 клас  

Хімія 

17/03 

Тема. Практична робота №1. Дослідження якісного складу солей 

На окремому подвійному аркуші оформіть практичну роботу №1 (варіант 1) 

(с.193 ) 

 

Сімнадцяте березня 

Практична робота №1. Дослідження якісного складу солей 

 Мета: узагальнити знання про властивості основних класів неорганічних 

сполук, продовжити формувати практичні навички проводити якісні реакції 

на виявлення катіонів і аніонів; складати план експериментуй проводити 

його, робити висновки й узагальнення. 

Обладнання: штатив із пробірками, піпетки. 

Реактиви:  розчини: ферум(ІІІ) хлориду, барій хлориду, розчин натрій 

гідроксиду, арґентум (І) нітрату, амоній нітрат 

 

Для формулювання узагальнюючого висновку використайте відповіді на 

запитання: 

— Які реакції називають якісними? 

— Яким вимогам мають відповідати якісні реакції? 

— За якими ознаками виявляють ті чи інші йони в розчині? 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 клас  

Хімія 

20/03 

Тема. Біологічне значення металічних і неметалічних елементів. 

Д/з опрацюйте §32, в зошит запишіть висновок  (с. 197-198)  

№258, 260 (письмово) 

Підготувати навчальний проект (за вибором) «Неорганічні речовини в 

фармації (або домашній аптечці) і харчовій промисловості» 

 

 

11 клас  

Хімія 

31/03 

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

продукту за рівнянням хімічної реакції 

Розв’яжіть в зошиті задачі 

1.Обчислити масу силікатної кислоти, яку можна одержати із натрій силікату 

масою 50г і розчину хлоридної кислоти масою 77г з масовою часткою HCl 

25%? 

2.Яка маса кальцій силікату, що утворюється при сплавлені кальцій 

карбонату масою 25кг із кремній (IV) оксидом масою 10кг? 

3.Яка маса амоній сульфату утвориться при взаємодії аміаку масою 30г і 

сульфатної кислоти масою 76г? 

   

 

 

 

 

 

 

 



11 клас  

Хімія 

03/04 

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

продукту за рівнянням хімічної реакції 

Розв’яжіть в зошиті задачі 

Задача 1. Обчислити вихід амоніаку, якщо відомо, що після взаємодії азоту 

об’ємом 2,24 л (н.у.) із воднем утворився амоніак об’ємом 4,0 л. 

Задача 2. Обчисліть об’єм амоніаку (н.у.), який можна одержати з азоту 

об’ємом 0,68 л і достатньої кількості водню, якщо вихід амоніаку становить 

43 %. 

Задача 3. Визначте об’єм вуглекислого газу, що можна отримати з вапняку 

масою 60 г, який містить 20 % домішок? 


