
Шановні учні 7 класу! 

      Всі відповіді до домашнього завдання, 

які письмові (виконання досліджень, 

заповнення таблиць и т.п.) відправляйте на 

пошту mazurenko1522@ukr.net 

      Під час відправлення відповідей на 

пошту зазначайте в графі тема своє 

прізвище, тема уроку. Відповіді направляйте 

до дати наступного уроку. 

      Бажаю успіху!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mazurenko1522@ukr.net


7 клас  

Хімія 

12/03 

Тема. Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, 

гідроген сульфіду) 

Теоретична частина 

На попередніх уроках ви ознайомились з горінням сірки,магнію, заліза, 

вугілля в кисні. Проте горіти в кисні можуть не тільки прості,а й складні 

речовини. Так, у газовій плиті згоряє природній газ,основна складова частина 

якого є метан СН4.  

СН4 + 2О2= СО2 + 2Н2О                                                                                                  

Отже,можна зробити висновок,що при горінні складних речовин 

утворюються оксиди тих елементів, які входили до складної речовини.     

 

Так само згорятимуть у кисні й інші складні речовини,наприклад гідроген 

сульфід:                                                                                                                       

2Н2S + 3O2= 2SO2 + 2H2O    

 

Виконайте письмово завдання и направте мені по пошті                                                                                                               

1. Складіть реакцію горіння пропану С3Н8. Назвіть оксиди,що утворилися.                                                                                                                         

2. Дописати рівняння хімічних реакцій:                                                                                    

ZnS +O2=                                                                                                                                          

C2H2 +O2=                                                                                                                                                                

C12H22O11 + O2=                                                                                                                             

3. Здійснити перетворення:                                                                                      

Н2S→H2O→O2→Al2O3       

Опрацювати параграф §23 (за новими підручниками) 

 

 

 

 

 



7 клас  

Хімія 

17/03-31/03 

Тема. Колообіг оксигену в природі. Озон. Проблеми чистого повітря. 

Застосування та біологічна роль кисню 

Колообіг Оксигену у природі. 

Кожної миті па Землі відбувається безліч фізичних і хімічних 

перетворень. Деякі зміни в природі є циклічними, тобто такими, що 

періодично повторюються. Частина змін, які відбуваються з речовинами на 

планеті, зумовлена хімічними реакціями. 

Сукупність процесів у природі, під час яких атоми елемента внаслідок 

хімічних реакцій переходять від одних речовин до інших, називають 

колообігом елемента. 

Якщо головною речовиною в колообігу Оксигену обрати кисень, то можна 

виокремити такі ланки цього глобального процесу: 

•  утворення кисню (фотосинтез, розклад води у верхніх шарах 

атмосфери); 

•  витрачання кисню (дихання, окиснення речовин у природі та в 

технологічних процесах, під час пожеж та згоряння палива і пального); 

•  взаємоперетворення оксигеновмісних сполук. 

 
Головний процес, що відбувається в організмі за участю кисню, - дихання 

– можна схематично зобразити рівнянням 

С6Н12О6 + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О + енергія 

Основний постачальник кисню на Землі – рослини. Вони виділяють 

кисень в атмосферу у процесі фотосинтезу, сумарне рівняння якого можна 

записати: 



6СО2 + 6Н2О + енергія сонця = С6Н12О6 + 6О2 

Колообіг атомів Оксигену супроводжується поглинанням або виділенням 

еергії. У результаті фотосинтезу енергія Сонця переходить в енергію 

хімічних зв’язків у молекулі глюкози. Глюкоза «згоряючи» в живих 

організмах вивільняє цю енергію для їхньої життєдіяльності. Тобто коло 

обіг Оксигену в природі забезпечує «транспорт» енергії Сонця до живих 

організмів. 

Оксиген сприяє коло обігу інших елементів (напр. С, N, S), оскільки 

входить до складу великої кількості сполук. 

Озон. Крім кисню, Оксиген утворює ще одну просту речовину — озон О3 

(назва речовини походить від грецького слова ozon — той, що має запах). 

Його в природі надзвичайно мало. Майже весь озон міститься в шарі 

атмосфери, нижня межа якого проходить на висоті приблизно 20 км, а верхня 

— 25 км. Це так званий озоновий шар.  

У повітрі озон утворюється із кисню під впливом космічної радіації або 

електричних розрядів (коли виникають блискавки): 

3О2 = 2О3. 

Озон — нестійка речовина. Він досить швидко перетворюється на кисень, 

поглинаючи при цьому частину ультрафіолетових променів сонячного світла, 

які є шкідливими для живих організмів. Отже, розкладаючись, озон захищає 

людей, тварини, рослини. 

За хімічними властивостями озон подібний до кисню, але значно 

активніший за нього. 

Робота з таблицею 

Властивості кисню та озону: 

 

Біологічна роль кисню. 

Кожний знає, що життя без кисню на нашій планеті неможливе. Під час 

дихання в легені надходить повітря. Кисень, що міститься в ньому, 

сполучається з гемоглобіном крові. Продукт цієї реакції розноситься кров’ю 



в усі органи і тканини, де окиснює різні органічні речовини. При цьому він 

перетворюється на гемоглобін, який разом із кров’ю повертається в легені, де 

знову сполучається з киснем. Процеси окиснення приводять до утворення 

речовин, яких потребує організм для свого росту і розвитку. Деякі такі 

реакції супроводжуються виділенням теплоти, завдяки чому температура тіла 

підтримується постійною. 

Кисень: 

а) підтримує дихання 

б) відбуваються реакції окиснення поживних речовин 

в) вивільняється енергія для діяльності організму 

г) вивільняється теплота для підтримання температури тіла теплокровних 

тварин 

 Застосування кисню.  

Застосування кисню пов’язане з його властивостями. Воно ґрунтується на 

його властивості підтримувати дихання й процеси окиснення. 

Розташуйте відповідно до властивостей кисню – галузь його застосування. 

О2 

Процеси горіння, окиснення Процеси дихання 

 Побутові потреби 

 Як окисник під час одержання 

сульфатної та нітратної кислот 

 Добування вибухових речовин 

 Різання і зварювання металів 

 Медицина 

 Льотчики 

 Космонавти 

 Пожежники 

 Тварини, рослини 

 Водолази  

 

 

Д/з  

1. Відгадайте загадку і «шифрограму – колограму», відповідь запишіть в 

зошит 

Загадка. «Куди вступиш – всюди маєш, хоч не бачиш, а вживаєш»  

 

«Шифрограма – колограма» 

Ключ: Читати за рухом годинника через 1 букву починаючи з великої. 



 
 

 

Підготуйте проект (за вибором) і обміняйтеся інформацією зі своїми 

товаришами  

Проекти: 

1. «Проблема забруднення повітря, та способи її розв’язання» 

2. «Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять.» 

Бажаю успіхів!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 клас  

Хімія 

02/04 

Тема. Контрольна робота за темою «Кисень»  

ВІДПОВІДІ НАДСИЛАЙТЕ НА ПОШТУ. БАЖАЮ УСПІХІВ!!! 

 

1. Позначте символ Оксигену 

А. Ок    Б. О    В. Н     Г. N 

2. Позначте правильне твердження щодо кисню 

А. проста речовина метал  

Б. проста речовина неметал  

В. складна речовина 

Г. металічний елемент 

3. Позначте правильне твердження щодо фізичних властивостей кисню 

А. рідина, без кольору, запаху, смаку  

Б. газ без кольору, з різким запахом, добре розчинний у воді  

В. газ без кольору, смаку та запаху, погано розчинний у воді 

Г. блакитний газ, добре розчинний у воді, притягується магнітом 

4. Випишіть формули оксидів 

NO2,   FeS,   H2,   BaO,   NaCl,   SO3,   Ca(OH)2,   Al2O3,   H2SO4 

5. Укажіть валентності елементів в оксидах (зверху над формулами), запишіть назви оксидів. 

а) ClO2_________________________________________________________________ 

б) N2O_________________________________________________________________ 

в) P2O5_________________________________________________________________ 

г) Al2O3_________________________________________________________________ 

д) SnO__________________________________________________________________ 

е) CrO3_________________________________________________________________ 

6. Складіть формули оксидів за їхніми назвами. 

а) натрій оксид__________________________________________________________ 

б)бор оксид_____________________________________________________________ 

в) манган (ІV) оксид______________________________________________________ 

г) нітроген (V) оксид _____________________________________________________ 

д) хлор (VІІ) оксид ______________________________________________________ 

е) барій оксид___________________________________________________________ 

7. Заповніть пропуски в схемах хімічних реакцій 

а) __ Al + __ O2   →   _____ 

б) __ Mg + __  →  MgO 

в) __ H2S + __ O2   →  _____  + _______ 

8. Складіть рівняння реакцій добування оксидів з простих речовин 

а) карбон (ІІ) оксид  _____________________________________________________ 

б) нітроген (ІV) оксид_____________________________________________________ 

в) фосфор(V) оксид_______________________________________________________ 

9. Хром може утворювати оксиди, у яких виявляє різні валентності. Порівняйте, у якому з 

оксидів масова частка Хрому більша (поставте знак < , > або = ). 
 

Хром (ІІ) оксид                                                                   Хром (ІІІ) оксид  

Хімічна формула ________                                               Хімічна формула__________ 

Мr = ___________________                _________             Мr = ____________________ 

ω(Cr) = _________________                                               ω(Cr) = _________________ 

 

10. При взаємодії етану С2Н4 з киснем масою 56 г було одержано вуглекислий газ СО2 масою 44 г 

та воду Н2О масою 27 г. Складіть рівняння реакції та обчисліть масу витраченого етану. 

 



11. Складіть рівняння реакцій, що відповідають ланцюгу перетворень: 

KMnO4 → O2 → P2O3 → P2O5 

12. Напишіть рівняння реакцій горіння складних речовин, якщо в усіх випадках утворюються 

вищі оксиди (елементи з максимальною валентністю) 

а) __ С2H4 + __ O2   →   _____ +  ______ 

б) __ C2H6O + __ O2 →  _____ +  ______ 

в) __ PH3 + __ O2   →  _____  + _______ 

 

 

 


