
Вправа 1 

З наведеного переліку речовин:   KNO3 , H2SO4 , Na2S , NaOH, BaO, HNO3 , MgCO3 

ZnSO3 , Zn(OH)2 , SiO2 , MgO, SO2 , HCI, Ca(OH)2 , H3PO4 , P2O5 , AI(OH)3 , 

H2CO3 , CO2 , NO2 , H2SiO3 , K2O  випишіть формули:  

                 А) оксидів                                                                      Б) основ 

 

Вправа 2 
Написати формули речовин за назвами:  

А) меркурій (II) оксид, натрій оксид, цинк оксид, нітроген (I) оксид,  

    ферум (III) оксид, купрум (I) оксид,  хром (VI) оксид, йод (V) оксид, манган 

   (VII) оксид, хлор (VII) оксид, нітроген (IV) оксид, алюміній  (III) гідроксид,       

   хром(II) гідроксид,  кальцій гідроксид, магній гідроксид, ферум     

   (III) гідроксид. 

 
Б) ТАБЛИЦЯ  

 

характеристика  кислоти  приклад кислот, згідно заданої характеристики  

оксигеновмісна  

безоксигенова  

одноосновна  

двохосновна  

трьохосновна  

сильна  

слабка  

газоподібна  

тверда  

стійка  

нестійка  

 

Вправа 3                                                                                          

 Тестове завдання 
1. Вкажіть групу речовин, в якій усі елементи – неметали: а) Na, F, H, Li, K; б) O, P, Si, 

Mg, Zn; в) N, He, O, S, Br; г) Si, Mg, H, Li, O. 

2. Вкажіть прості речовини: а) SO2 ; б) S ; в) H2S; г) O2 . 

3. Вкажіть оксид, в якого валентність елемента найвища: а)SO2, б)SO3, в)Na2O, г)AI2O3  

4. Установіть відповідність між типами кислот та їх прикладами. 

                                  Типи кислот                 Приклад 

                                     А одноосновні            1. HCI 

                                     Б двохосновні            2. H3PO4 

                                                               3. H2S 

                                                               4. HNO3 
                                                               5. H2CO3 

5. До нерозчинних кислот відносять: а) ортофосфатну кислоту, б) силікатну кислоту, 

      в) сульфітну кислоту, г) нітратну кислоту; 

  6. Валентність металу у складі основи визначають за кількістю: а) атомів металу,  

      б) гідроксильних груп, в) кислотних залишків; 

  7. Вкажіть ряд,  до складу  якого входять лише луги: а) цинк гідроксид, натрій  

       гідроксид, купрум сульфат, б) ферум (II) гідроксид, хлорид на кислота, калій гідроксид,  

       в) барій гідроксид, натрій гідроксид, калій гідроксид;   

8. Спільним у характеристиці складу оксидів є: а) наявність атомів металів; б) наявність  

атомів Оксисену; в) наявність атомів неметалів. 



  9. Спільним у складі кислот є – наявність атомів: а) Оксисену; б) Гідрогену; в) неметалу. 
10.За вмістом Гідрогену кислоти поділяються на: а) оксисенові та безоксигенові;  

       б) одноосновні, двохосновні, триосновні; в) органічні та неорганічні. 

1. До слабких кислот відносять: а) ортофосфатну; б) силікатну; в)сульфідну; г) 

карбонатну                       

2. Вкажіть групу атомів, що входить до складу основ: а) гідроксильна; б) карбоксильна;  

г) карбонільна. 

3. Назва розчинних у воді основ: а) амфотерні основи; б) луги; в) ангідриди. 

4. Гідроксиди складу Ме(ОН)3 утворюють метали: а) натрій та магній; б) алюміній та 

залізо; в) цинк та калій. 

 

 

 

Практичне  завдання 

 
1. Напишіть формули сполук за їх назвами:  купрум (II) гідроксид, хром (III) 

гідроксид, аргентум (I ) оксид, алюміній (III) оксид, ортофосфатна кислота. 

2. 0,8 моль оксиду невідомого тривалентного металу має масу 128г. Встановіть 

хімічну формулу оксиду. 

3. Масова частка Оксигену в оксиді семивалентного елемента становить 61,2%. 

Встановіть атомну масу елемента. 

4. Відомо, що 320г оксиду чотиривалентного елемента займають об′єм 112л ( н.у.). 

Встановіть атомну масу елемента. 

 

Домашнє завдання: повторити § 28, 29, 32, 34. 

                                    вправи № 1,4,7 ст. 157  

                                                 № 3,4 ст. 184 

                                                 № 2,5,6 ст. 171 


