
8 клас  

Хімія 

13/03 

Тема. Хімічні властивості лугів; дія на індикатори, взаємодія з кислотами, 

кислотними оксидами, солями. Заходи безпеки під час роботи з лугами. 

Перегляньте відео, яке запропоновано (до хімічних властивостей 

нерозчинних основ) 

https://sites.google.com/site/distancijnevivcennahimiie/oksidi/osnovi 

 

Заходи безпеки під час роботи з лугами 
Луги мають зберігатися у витяжній шафі, суліях, упакованих у спеціальні 

кошики з деревною стружкою. Ні в якому разі не зберігайте сулії 

незахищеними від можливого удару, а також їх відкритими в кімнаті, не 

можна переміщувати сулії за відсутності решетування, або самому. Не можна 

переміщувати їх на грудях, спині, плечах. 

 

Мал. 1.  Сулія. 

 

1.    Для розливу сулію необхідно поставити в спеціальний 

штатив i, обережно нахиляючи її, повільно наливати луг через 

лійку. 

2.    При роботі з лугами треба одягати гумові рукавички, 

клейончасті або поліетиленові нарукавники i фартух. 

3.    На лугах має бути напис з вказівкою виду лугу, його концентрації i 

додатковий напис "Звертатися обережно". 

4.    При проведенні аналізів луги варто відмірювати піпеткою, на вільний 

кінець якої попередньо надітий гумовий балончик або гумова трубка; у 

верхній частині піпетки повинний бути вставлений "заслін" з тонкого шару 

вати. 

5.    Місце, уражене лугом, промити великою кількістю води, а потім 2-х 

процентним розчином оцтової кислоти. При серйозному ушкодженні 

слизуватої оболонки рота докласти вчителю i негайно звернутися до лікаря. 

 

Д/з §29 Дайте письмову  відповідь на запитання 

 
1. Які луги, як ви знаєте, найчастіше зустрічаються у природі? 

2. Для чого вони використовуються? 

3. Як мають зберігатися луги? 

4. Яка форма одягу має бути під час роботи з лугами? 

5. Що треба робити в разі ураження лугом? 

 
 

https://sites.google.com/site/distancijnevivcennahimiie/oksidi/osnovi
http://edufuture.biz/index.php?title=13._%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8,_%D1%97%D1%85_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4,_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Him8_25_4.jpg


Цікаво знати, що… 
Робити справжні феєрверки складно і небезпечно. Але ви можете зробити 

безпечні кольорові вогні і запалити їх під час свята з друзями. У невеликих 

кількостях їх можна запалювати не тільки на вулиці, але і в приміщенні. 

Для приготування вогнів вам знадобиться сухий спирт, азотнокислий барій, 

азотнокислий стронцій і деякі інші речовини. Кожну речовину потрібно 

розтовкти окремо у фарфоровій ступці до одержання тонкого порошку. 

Для зеленого вогню змішайте термініт з азотнокислим барієм (у рівних 

кількостях). Зберігайте порошки та їх суміші в скляних банках з притертими 

пробками, так як вони бояться вогкості. 

Спалюйте суміші на металевих листах або на цеглинах. Насипте суміш 

гіркою діаметром 80 - 100 мм, висотою близько 20 мм і підпаліть сірником. 

Добре просушена суміш дає яскравий, чистий і красивий вогонь. 

Спробуйте зробити вогні іншого кольору. Запам'ятайте, що полум'я 

забарвлюється: 

в жовтий колір - хлористим натрієм (повареною сіллю), 

 у ліловий - вуглекислим калієм - поташем, 

 у синій - азотнокислої міддю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 клас  

Хімія 

17/03 

Тема. Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами, 

розкладання внаслідок нагрівання 

Хімічні властивості нерозчинних основ. 

1. Взаємодія нерозчинних основ із кислотами. 

Віртуальний дослід. У нашому випадку можемо використати добуту 

нерозчинну основу куирум(ІІ) гідроксид або добути заново. Для цього до 

розчину купрум (ІІ) сульфату долиємо розчин иатрій гідроксиду. 

До осаду добутої нерозчинної основи доллємо хлоридиу кислоту (рис. 79). 

Осад розчиняється й утворюється блакитний розчин солі к\чірум(ІІ) хлориду: 

 
Продуктами реакції є, знову ж таки, сіль і вода. 

 Ураховуючи те, що реакція нейтралізації характерна для кислот і основ, 

варто зазначити: усі основи (розчинні та нерозчинні у йоді) взаємодіють із 

розчинами кислот, а всі кислоти (розчинні та нерозчинні) — лише з лугами. 

2. Розклад нерозчинних основ за нагрівання. 

Дослідженнями доведено, що нерозчинні у воді основи за нагрівання легко 

розкладаються на відповідний оксид і воду. Це ще раз підтверджує, що ці 

сполуки є гідроксидами. 

 

 
 

Д/з §29 (повторити) №226, 227, 228 (письмово) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 клас  

Хімія 

20/03 

Тема. Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: взаємодія з кислотами, 

лугами ( в розчині, при спалюванні) 

1. Поняття амфотерності.   

    Амфотерність – це здатність речовини виявляти подвійні 

властивості і кислотні, і основні в залежності від природи сполуки з 

якою вона взаємодіє. 

2. До амфотерних гідроксидів відносяться: алюміній гідроксид, цинк 

гідроксид, станум (ІІ) гідроксид, берилій гідроксид, хром (ІІІ) 

гідроксид, ферум (ІІІ) гідроксид.  

Амфотерним гідроксидам відповідають амфотерні оксиди. 

Виконайте письмово завдання: Скласти формули амфотерних оксидів.  

3. Як довести амфотерність сполуки? Перегляньте відео и спробуйте 

написати рівняння реакції  

https://www.youtube.com/watch?v=7rJj3WTk9Vw 

Д/з §31, №246, 247 (письмово) 

Ве(ОН)2  +  HCl  → 

Ве(ОН)2  +  NaOH → 

ВеО  +  HCl  → 

ВеО  +  NaOH → 

Сr(ОH)3  +  H2SO4 → 

Сr(ОН)3   + КOH → 

Сr2О3  +  H2SO4 → 

Сr2О3   + КOH → 

Sn(OH)2 + LiOH → 

Sn(OH)2  + HNO3 → 

SnO + KOH → 

SnO + HNO3 → 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7rJj3WTk9Vw


8 клас  

Хімія 

31/03 

Тема. Середні солі, їх склад, назви. Фізичні властивості середніх солей. 

Перегляньте лекцію (до хімічних властивостей солей) за посиланням, та 

виконайте в зошиті інтерактивні вправи, які запропоновані. Зробіть скріншот 

відповідей на вправу і надішліть мені на пошту.  

https://sites.google.com/site/distancijnevivcennahimiie/oksidi/osnovi-1 

Д/з §26 №198,199,200 (письмово) 

 

8 клас  

Хімія 

03/04 

Тема. Хімічні властивості середніх солей 

Перегляньте лекцію (починаючи з хімічних властивостей солей) за 

посиланням 

https://sites.google.com/site/distancijnevivcennahimiie/oksidi/osnovi-1 

Д/з №254, 255, 256 (письмово) 

https://sites.google.com/site/distancijnevivcennahimiie/oksidi/osnovi-1
https://sites.google.com/site/distancijnevivcennahimiie/oksidi/osnovi-1

