Компетентнісно-орієнтовані завдання з хімії як засіб формування
компетентностей учнів.
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Володимира Короленка Рівненської міської ради.

Посібник учителі хімії та учні можуть використовувати при підготовці до
ЗНО, на уроках , факультативах, в індивідуальній роботі з підготовки до
предметних олімпіад з хімії . У першій частині викладено теоретичний
матеріал щодо сутності компетентнісних завдань, запропоновано їх
типологію, алгоритм розробки компетентнісно - орієнтованих задач. У другій
частині подаються зразки компетентнісно-орієнтованих завдань до уроків
хімії для учнів 7 – 9 класів та тестові компетентнісно – орієнтовані завдання.
Матеріали розглянуто на засіданні методичної ради ЗОШ I – III ступенів № 1
імені Володимира Короленка Рівненської міської ради (протокол № 1 від
18січня 2019року) та рекомендовані до друку.
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ВСТУП
Освіта, яка не вчить успішно жити
в суспільстві, не має жодної цінності
Р.Кіосакі
1

Впровадження компетентнісного підходу у школі є одним із важливих
концептуальних положень оновлення змісту та якості освіти. Сучасний
навчальний заклад має сприяти розвиткові демократичної культури,
формуванню, необхідних для проживання у європейському співтоваристві
компетентностей,

політико-правових

і

соціально-економічних

знань.

Важливим нині є не тільки об’єм знань, а й уміння ними оперувати, бути
готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці,
оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати
рішення, навчатись упродовж життя. Прогресивна освітня спільнота сьогодні
ставить перед собою нове завдання – сформувати у школяра та дорослої
людини вміння вчитися. Це вміння формується шляхом компетентнісноорієнтованого підходу до навчання.
Ідея компетентнісного підходу - одна із відповідей на запитання, який
результат

освіти

необхідний

особистості

і

затребуваний

сучасним

суспільством. Формування компетентності учня на сьогоднішній день є
однією із актуальних проблем освіти і може розглядатися як вихід із
проблемної ситуації, що виникла через протиріччя між необхідністю
забезпечити якість освіти та неможливістю вирішити цю проблему
традиційним шляхом.
Для

реалізації

даного

підходу

пропонуються

компетентнісно-

зорієнтовані завдання, що спонукають до дії, оскільки спрямовані не на
відтворення інформації, а на організацію самостійної пошукової і творчої
діяльності школярів, передбачають вихід за межі предметного матеріалу,
мають не лише навчальну, а й життєву цінність, оскільки ґрунтуються на
актуальному (цікавому для учня) матеріалі, містять опис певної ситуації, яка
пояснює потребу виконання.
Компетентнісно-орієнтовані завдання будуть забезпечувати учня не
відокремленими предметними знаннями, а формувати цілісне уявлення про
світ, де важливо вміти застосовувати ті чи інші знання, будуть навчати
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дитину здобувати ці знання і, в першу чергу, мотивувати на отримання нових
знань.
Одним із головних завдань вчителя є зміна організації традиційного
уроку, включення спеціально організованої діяльності учнів в освітній
процес на основі використання компетентнісно-орієнтованих завдань.
Тому провідною ідеєю даної роботи є розкриття технології створення
компетентністних завдань, спрямованих на формування та перевірку
сформованості компетентності.
Запровадження зовнішнього незалежного оцінювання на національному
рівні є важливою умовою того, що компетентнісно-орієнтовані завдання
створені у вигляді тестів, що посідають особливе місце у системі
педагогічних вимірювань.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРИТИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОМПЕТЕНТНІСНО –
ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ
1.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ
ЗАВДАНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ХІМІЇ

Поставити справу так, щоб усе,
3

що підлягало вивченню, вивчалося
легко, швидко, ґрунтовно.
Я.А. Коменський
Упровадження компетентнісного підходу зумовлює

використання

завдань, виконуючи які, учні зможуть навчитись застосовувати знання у
нетипових ситуаціях, розв’язувати завдання, що пов’язані з власною
життєдіяльністю, навчитись формулювати оцінні судження щодо себе як
соціальної складової частини живої природи.
Компетентнісними називають задачі з різних галузей діяльності людини,
які потребують від людини вміння використовувати набуті знання на
практиці. Їх розв’язок полягає у вирішенні деякої життєвої проблеми із
застосуванням знань, умінь та навичок, які ви отримали на уроках з різних
предметів. Значна частина таких задач не обмежуються предметною областю
одного навчального предмета.
Виконуючи

компетентнісно-орієнтовані

завдання,

учні

мають

навчитися: знаходити потрібну інформацію; виокремлювати головне з
прочитаного або почутого; точно формулювати свої думки; планувати свої
дії; обирати спосіб дії в певних ситуаціях; оцінювати отриманий результат і
критично ставитися до нього; самоорганізовуватися; застосовувати знання,
вміння, навички у ситуаціях, що виникли.
Для

завдань

такого

типу

характерне

діяльнісне

спрямування,

моделювання життєвої ситуації, актуальність запитань, що розглядаються, і
наявність певних складників структури завдання. Такі навчальні завдання, як
правило, міжпредметного змісту і пов’язані з життєвими ситуаціям й
загальнокультурними цінностями.
Компетентістно-орієнтованими, зокрема, є контекстні задачі як спосіб
усвідомлення цінності знань з предмета, що вивчається, зокрема хімії.
Реалізація особистісно розвивального потенціалу таких задач відбувається у
разі виходу їхнього змісту за рамки одного предмета і конкретного
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застосування навчального матеріалу в житті учня й інших сферах його
майбутньої діяльності.
Компетентнісно-орієнтовані завдання можуть бути пов’язані роботою з
документами, збиранням інформації, висуванням гіпотези, відтворенням
ситуації, що відповідає реальному життю.
До компетентнісно орієнтованих завдань відносять:
практико-орієнтовані, спрямовані на найпростіші практичні потреби і
тому мають ціннісну орієнтацію. Вони можуть подаватися у вигляді
навчального проекту;
особистісно-орієнтовані, під час розв’язування яких учень має, окрім
знань і вмінь, проявити особистісний потенціал (усвідомлювати зв’язок хімії
з проблемами життя людини, оцінювати й робити висновки щодо ролі
діяльності людини в побудові картини світу, обґрунтовувати судження про
смисл пізнання людиною природи);
проблемно-пошукові, які виконуються на основі реального або
мисленневого (уявного) експерименту;
ціннісно-орієнтовані,

що

розглядають

проблеми

безпеки

життєдіяльності і здоров’я людини, екологічного стану довкілля;
завдання, пов’язані з комунікативними потребами людини. У змісті
таких задач розглядається природничо-наукова основа зв’язків між людьми,
наприклад

хімічні

телерадіокомунікації,

сполуки

і

сплави,

діяльності

естетичного

що

застосовуються

спрямування

та

в

спорту

(пояснення феноменів довкілля, використання матеріалів для мистецької
діяльності та спортивних досягнень людини на основі природничих
наук).Такі завдання особливо важливі для виконання веб-квестів.
Веб-квест в освіті розглядається як цілеспрямований пошук інформації
на визначену тему в мережі Інтернет. За Я.С. Биховським, «веб-квест – це
сучасна технологія, заснована на проектному методі навчання, що включає
пошукову діяльність учнів разом з учителем із застосуванням нових
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інформаційно-комунікаційних засобів». У веб-квестах поєднуються елементи
дидактичних ігор та методу проектів.
Компетентнісно-орієнтовані завдання (задачі) у своєму змісті містять:
мотивацію (стимул), що є введенням у проблему (бажано практикоорієнтовану) і відповідає на запитання «з якою метою треба це робити?»;
формулювання завдання – відповідає на запитання «що саме треба
зробити?». Учень має чітко визначити для себе суть завдання: відповісти на
запитання, систематизувати перелічені речовини (реакції, умови), позначити,
прочитати і висловити думку, обчислити, порівняти, оцінити тощо;
інформацію (додаткову), необхідну для розвязання задачі. Ця частина
відповідає на запитання «чому?».
перевірку (критерії) – результат виконання – відповідає на запитання
«що, в якій формі треба зазначити?».
Особистісне спрямування змісту завдання вимагає наявності в ньому
мотиву. Учень має бачити в діяльності особистісні сенс і цінність.
Мотиваційними прийомами, що їх

можна задіяти при складанні

компетентнісно-орієнтованих завдань, можуть бути: зацікавлення учня у
збагаченні життєвого досвіду; врахування індивідуального стилю мислення;
включення до змісту життєвого контексту; надання можливості отримати
позитивні емоції у процесі спілкування.
Під час розроблення компетентнісно-орієнтованих завдань необхідно
врахувати усі складники — знаннєвий, діяльнісний і ціннісний. Як результат,
учні отримують не лише знання про світ та вміння взаємодіяти з ним, а й
навички соціальних відносин.
Як правило, компетентнісні задачі передбачають пошук і відбір
додаткових відомостей у різноманітних джерелах - друкованих (словники,
довідники, підручники, енциклопедії, атласи, періодичні видання тощо) та
електронних (комп’ютерні програми навчального призначення, електронні
енциклопедії на оптичних носіях і в Інтернеті, веб-словники, електронні
карти тощо).
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Етапи розв’язування компетентнісних задач. Розглянемо детальніше
названі етапи.

Малюнок 1: Етапи розв’язування компетентнісних задач



Виконати змістовний аналіз формулювання задачі означає виділити у

формулюванні деталі завдання та явно вказані початкові дані, визначити
потребу в інших даних, потрібних для розв’язання задачі, окреслити, що буде
вважатися кінцевим результатом.


Здійснити пошук інформаційних матеріалів, зокрема в інтернет-ре-

сурсах, відповідно до розробленої стратегії, зіставити результати пошуку з
метою, оцінити за критеріями.


Побудувати інформаційну модель задачі означає скласти план та опис

розв’язування задачі, визначити послідовність дій, що приведуть до
виконання поставленого завдання.


Вибрати засоби опрацювання даних залежно від поставленого завдання

та наявних матеріалів. Засобами може бути текстовий процесор, графічний
редактор, редактор презентацій, табличний процесор, навчальне середовище
виконання алгоритмів, редактор мультимедійних даних та ін. У багатьох
задачах може бути використано кілька засобів.
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Здійснення опрацювання даних передбачає застосування вибраних

програмних засобів для реалізації плану розв’язування задачі, описаного в
інформаційній моделі задачі. На цьому етапі виконується порівняння
та зіставлення відомостей, одержаних із різних джерел, виключення
невідповідних та несуттєвих відомостей, структурування даних, отримання
нових даних на основі відомих, формулювання висновків.


Подати результати розв’язування задачі відповідно до аудиторії

означає розробити підсумковий документ, у якому відображається хід і
результати розв’язування задачі, та презентувати його визначеній аудиторії.
При цьому суттєвим є врахування призначення підсумкового документа,
стислий та логічний виклад узагальнених даних, обґрунтування висновків.
2. ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ
ЗАВДАНЬ З ХІМІЇ.
Компетентнісно- орієнтовані завдання з хімії покликані допомогти
педагогам вияснити рівень сформованості тих або інших компетенцій.
Структура хімічної компетентності включає в себе:


хімічне мислення як розуміння взаємозв’язку матеріальних об’єктів

реальної дійсності за схемою: структурна організація речовини – фізичні та
хімічні властивості – знаходження в природі та взаємоперетворення –
застосування – вплив на навколишнє природне середовище;


хімічну грамотність – вміння записувати хімічні формули та рівняння,

розуміти їхню суть та здійснювати за ними необхідні обрахунки; вміння
знаходити необхідну хімічну інформацію та використовувати її; вміння
поводитися з хімічними речовинами, здійснювати з ними певні перетворення
і прогнозувати результати цих перетворень;


хімічну відповідальність – усвідомлення ролі різноманітних хімічних

речовин і матеріалів у життєдіяльності людини та в існуванні довкілля.
Зміст компетентісно-орієнтованих завдань повинен бути пов'язаний
з традиційними розділами або темами, що складають основу програм
навчання в більшості країн світу.
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Завдання повинні містити питання різних типів:


з вибором відповіді;



з короткою відповіддю (у вигляді числа, виразу, формули, слова тощо);



з розгорнутою відповіддю.
Для складання компетентісно-орієнтованих завдань за аналогією з

тестами PISA їх розділяють на три рівні:


рівень відтворення;



рівень встановлення зв'язків;



рівень міркування.
Компетентнісно зорієнтовані завдання виконують такі функції:



мотиваційну

(представлення

життєвої

(проблемної)

ситуації

із

залученням актуального для учня матеріалу забезпечує його внутрішню
мотивацію);


організаційну (наявність плану дій допомагає учневі вибудувати

правильний маршрут прямування і вирішення поставлених завдань);


формувальну (засвоюються способи дій, виробляються уміння не лише

оперувати предметним матеріалом, а й залучати знання і вміння із суміжних
дисциплін, загальнонавчальні знання і вміння);


оцінювальну (оскільки компетентність виявляється лише в діяльності,

саме застосування компетентнісно зорієнтованих запитань, завдань, задач і
тестів дає змогу з'ясувати рівень її сформованості);


світоглядну (учень одержує змогу побачити цілісну картину світу у

взаємозв'язках і взаємозалежностях фактів і явищ із різних сфер, навчальних
предметів тощо);


особистісну – через створення ситуації успіху сприяє ствердженню

особистістю власного «Я».

Структура компетентнісно-орієнтованих завдань
Вимоги до структури завдань:


Чітке формулювання проблеми.
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Вказівка на форми і види діяльності по вирішенню проблеми.



Посилання на джерела інформації.



Вказівка на конкретний продукт діяльності.
Вимоги до змісту завдань:



Інтеграція, складність джерел (використання не менше 2-3- джерел,

різна форма джерел:текст, таблиці, малюнки, фото, цитати і т. і.).


Різний

характер

взаємовідношень

джерел

інформації,

наданий

формулюванням задачі (співпадання інформації, що міститься в одному
джерелі, з інформацією, яка містить в другому джерелі, підкорення одної
інформації іншій, перетинання одної та іншої інформації,протиріччя,
протиставлення одної інформації іншою).


Тип інформації (пряма/ дотична).
Структура компетентнісно-орієнтованих завдань:



Стимул.



Задачне формулювання.



Джерело інформації.



Бланк для виконання завдання (якщо воно передбачає структуровану

відповідь).


Інструмент перевірки.
Стимул мотивує учня на виконання завдання, (включає в себе опис

ситуації або інші умови задачі, які грають роль джерела інформації)
Стимул в компетентністно-орієнтованому завданні

виконує декілька

функцій:


мотивує учня на виконання завдання;



моделює практичну, життєву ситуацію;



при необхідності може нести функцію джерела інформації.

Стимул повинен:


бути коротким;



НЕ відволікати учня від виконання завдання.
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Задачне формулювання розуміється однозначно, чітко співвідноситься з
модельною відповіддю, відповідає віку учня, цікаве для нього. Ми не маємо
права перевіряти те, чого не вимагали в задачному формулюванні. Ми
зобов’язані перевіряти те, про що просили в задачному формулюванні.
Джерело інформації містить інформацію, необхідну для успішної
діяльності учня по виконанню завдання (Необхідна і достатня для виконання
заданої діяльності, цікава. Відповідає віковим особливостям учнів). На
одному джерелі (наборі джерел) може будуватися декілька завдань. Учень не
повинен бути знайомим з джерелом для виконання завдання.
Бланк задає структуру представлення учнями результату власної
діяльності.
Інструмент перевірки визначає кількість балів за кожен етап діяльності
і загальний підсумок в залежності від складності навчального матеріалу,
додаткових видів діяльності.
Інструментом перевірки може бути:


Ключ – використовується для тестових завдань закритого типу.



Модельна відповідь – звичай використовується для відкритих тестових

завдань з короткою відповіддю.


Аналітична

шкала – використовується

для

відкритих тестових

завдань з розгорнутою відповіддю.


Бланк спостережень за груповою роботою - використовується для

оцінки вкладу кожного учня в груповий продукт і ефективності діяльності
групи в цілому.
Види інформації в компетентнісних завданнях:


Текст – факти.



Рекламний текст.



Текст – стаття з газети, журнала.



Текст – інформація із енциклопедій.



Текст – інформація взята з Вікіпедії і інших комп’ютерних джерел.
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Візуальне зображення: фотографії, малюнки, схеми, моделі, анкети,

інструкції, прейскуранти, каталоги, карти.


Математичні

і економічні

візуальні зображення: таблиці, графіки,

діаграмми, розклади
Працюючи з компетентнісно-орієнтованим завданням, учні освоюють
аспект публічного виступу, вчаться дотримуватися норм публічної промови і
регламенту, готують план виступу, працюють з питаннями, поставленими на
уточнення і розуміння. Формується продуктивна групова комунікація. Учні
самостійно дотримуються заданої процедури групового обговорення,
роз'яснюють свою ідею або аргументують своє ставлення до ідей інших
членів групи. Тим самим розвивається комунікативна компетентність.
Після того як учні виконають компетентнісно-орієнтоване завдання, їм
пропонується модельна відповідь. Це перелік ймовірних вірних і частково
вірних відповідей для завдання відкритого типу з заданою структурою
відповіді.
На цьому етапі у учнів формується аспект оцінки діяльності, коли діти
виконують поточний контроль своєї діяльності за заданим алгоритмом. Або
ж

оцінка

результату

(продукту)

діяльності,

коли

учень

порівнює

характеристики запланованого і отриманого продукту і робить висновок про
відповідність продукту задуму. Відбувається оцінка власного просування
(рефлексія), діти вказують на сильні і слабкі сторони своєї діяльності,
називають мотиви своїх дій. Усе це формує компетентність вирішення
проблем.
Під

практично-зорієнтованим

завданням

ми

розуміють

різновид

навчального завдання, окремі складові якого: дане чи шукане, відоме чи
невідоме, умова чи вимога, вихідний чи кінцевий стан системи, явища,
об’єкти, процеси про які йде мова, безпосередньо пов’язані з повсякденною
реальністю, яка оточує учня, з якою він безпосередньо взаємодіє.
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Виконання

практично-зорієнтованих

завдань

вимагає

від

учнів

застосування таких же узагальнених способів дій, що й вирішення реальних
життєвих ситуацій, практичних проблем, які виникають у повсякденному
житті. Діяльність школяра при виконанні практично-зорієнтованих завдань
спрямована

як

безпосередньо

на

розв’язання

завдання

(найближча

перспектива), так і на оволодіння способами дій, які можуть бути
використаними в реальних життєвих ситуаціях (віддалена перспектива).
Такими способами дій, є:


виявлення проблем або ситуацій, які потребують вирішення;



здатність орієнтуватися як в різноманітних практичних ситуаціях

повсякденного життя, так і в наукових або технічних проблемах
теоретичного характеру;


робота з інформацією з різних джерел, поданою в різних формах,

інтеграція її в єдине ціле; розмежування достовірної та ймовірної інформації,
наукових понять і життєвих уявлень;


аналіз та інтерпретація даних; виділення головного, суттєвого в наданій

у надлишку інформації;


пошук недостатньої інформації, або, принаймні, з'ясування, яка саме

додаткова інформація необхідна для виконання завдання;


використання інформації з метою пояснення явищ і процесів, про які

йде мова в завданні, обґрунтування проблем, обрання певних способів дій;


планування діяльності, формулювання та аргументоване пояснення

гіпотез;


використання існуючих алгоритмів і методів розв’язання або створення

на їх основі нових, відповідних до специфіки даного завдання;


пошук можливих способів вирішення завдання; обрання найбільш

ефективної, оптимальної за даних умов процедури, метода, стратегії;


визначення причинно-наслідкових зв’язків;
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прогнозування можливих наслідків перебігу подій за заданих в задачі

або змінених у відповідності до запропонованої стратегії дій умов;


прийняття

рішень,

здійснення

практично-результативних

дій,

самооцінювання отриманого результату;


формулювання обґрунтованих висновків;



оцінювання впливу хімічних знань і хімічних технологій, створених на

їх основі, на матеріальне, інтелектуальне, духовне життя суспільства.
Таким чином, організована робота над компетентнісно-орієнтованими
завданнями дозволяє формувати основи компетенцій.
 Таблиця 1.
 Порівняння особливостей навчальних і життєвих задач

Умова задачі

Ситуативність
задачі

Предметність
задачі

Способи
вирішення
задачі

Характер задачі

Навчальна задача
Педагогічно
адаптована
умова, яка містить
усі
необхідні для розв’язування
задачі дані (за виключенням
деяких констант), як правило
до умови не вводяться «зайві»
дані,
не
пов’язані
безпосередньо з вирішенням
задачі.
Як правило, навчальна задача
абстрактна, її розв’язання не
співвідноситься з вирішенням
конкретних
практичних
проблем.
Задача відноситься до певної,
чітко визначеної навчальним
предметом, галузі знань, яка
визначає типові підходи до її
розв’язання.
Більшість задач мають один
конкретний
спосіб
розв’язання,
який
перевіряється вчителем.
Теоретичний: у більшості
своїй навчальні задачі не
передбачають оперування з
реальними предметами та
явищами
(виключення
–

Життєва задача
Реальна умова як правило містить
масу різноманітних даних, які
необхідно
проаналізувати,
виокремивши суттєві та несуттєві,
ймовірні та достовірні. Окремі дані,
необхідні для розв’язання задачі
можуть бути відсутні, і їх необхідно
знайти.
Життєва задача завжди ситуативна,
тобто пов’язана з певними аспектами,
ситуаціями з життя людини, які
ставлять вимогу вирішення даної
задачі.
Галузь знань, до якої відноситься
задача, необхідно визначити; часто
задачі
мають
міжпредметний
характер, що вимагає інтеграції знань
і
способів
діяльності
різних
дисциплін.
Як правило, існує певна множина
способів
дій,
які
дозволяють
вирішити дану задачу. Ефективність
розв’язання
задачі
визначається
обранням найбільш раціонального за
даних умов способу дій.
Практично-перетворювальний:
як
правило життєві задачі спрямовані на
безпосередні зміни в предметах або
явищах
навколишнього
світу,
передбачають практичні дії, які
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експериментальні задачі).

Особливості
формулювання
відповіді

базуються
на
попередньому
теоретичному осмисленні способу
діяльності.
Як
правило,
вимагається Більшість життєвих задач не мають
чітка, конкретна, однозначна однозначної
відповіді;
часто
відповідь.
необхідна не конкретна відповідь, а
визначення загальних тенденцій.

Для того, щоб забезпечити засвоєння школярами перерахованих
способів діяльності, практично-зорієнтовані завдання повинні мати деякі
особливості, які відрізняють їх від традиційних навчальних завдань і
зближують із завданнями, які виникають перед людиною в реальних
життєвих ситуаціях. До таких особливостей практично-зорієнтованих
завдань ми відносимо:


умова задачі може містити надлишкові або неповні дані;



до змісту завдання можуть включатися поряд з достовірними даними

життєві уявлення, думки, умовиводи, які не є загальновизнаними;


інформація подається у вигляді різних блоків, якими можуть виступати

витяги з наукових, науково-популярних видань, інформація рекламного
ролика, технічні характеристики тощо;


інтеграція в умові завдання знань і відомостей з різних предметів

природничо-наукового циклу і, навіть, з різних освітніх галузей, наприклад,
поєднання в завданні з хімії уривків з літературних, історичних творів і
математичного апарату;


ситуативність завдання передбачає його включення в значимий для

кожної людини контекст: людина і довкілля, людина і технологія, діяльність
людини і інтереси суспільства тощо. Необхідність пошуку відповіді, шляхів
розв’язання проблеми обумовлюється ситуацією, з якою вона пов’язана;


завдання має бути спрямованим на вирішення проблемних ситуацій, які

виникають у різних сферах життєдіяльності людини і пов’язані з поясненням
фактів і явищ оточуючої дійсності, з особливостями взаємовідносин людини
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та природи, з використанням досягнень науки і техніки, з професійною
діяльністю людини тощо;


завдання має передбачати можливість вирішення кількома різними

способами, при цьому учень ставиться перед необхідністю обрання найбільш
раціонального, економічно обґрунтованого способу дій;


завдання може спрямовуватися не на пошук конкретної однозначної

відповіді, а на загальну оцінку ситуації, проектування дій, прийняття рішень,
оцінку ефективності способів дій тощо;


різнорівневий характер, коли завдання містить кілька запитань, кожне з

яких виявляє певний рівень або аспект набуття компетентності.
Проте розробити завдання, яке відповідає більшості з поставлених
вимог, досить складно, крім того, таке завдання має бути занадто об’ємним,
громіздким, його виконання вимагатиме значних затрат навчального часу.
Також складно припустити, що розв’язання одного завдання може
забезпечити міцне оволодіння учнями певними способами діяльності. Тому в
навчальному

процесі

доцільно

використовувати

систему

практично-

зорієнтованих завдань. У кожному із завдань такої системи реалізуються
тільки деякі з вище перерахованих вимог і лише система в цілому виступає
засобом набуття школярами предметної компетентності з хімії. Таким чином,
педагогічну цінність мають не окремі практично-орієнтовані завдання, які
використовуються епізодично, а їх цілісна система.
Можливість розв'язання учнями практично-зорієнтованих завдань з хімії
обумовлюється наявністю відповідних знань та розумінням основних
наукових понять, теоретичних положень, принципів. Чим вищою є
релевантність знань школярів, чим ширшим діапазон основоположних ідей,
принципів, теорій хімії, які вони розуміють та можуть використати, тим
більш ймовірним є вирішення ними практично-зорієнтованих завдань.
У зв'язку з цим практично-орієнтовані завдання мають досить високий
рівень складності і самостійне вирішення їх школярами з низьким чи
середнім рівнем навчальних досягнень з хімії є малоймовірним.
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Отже, система практично-зорієнтованих завдань з хімії є вагомим
чинником зближення навчальних і життєвих задач, набуття школярами
здатності застосування набутих знань та вмінь в реальних життєвих
ситуаціях, засобом набуття предметної компетентності з хімії, реалізації
компетентнісного підходу до формування хімічних понять. У сучасних
підручниках є невелика кількість компетентнісно-орієнтованих завдань (в
основному це завдання першого рівня), але на базі наявних завдань можна
розробити

свої

завдання,

які

сприятимуть

формуванню

ключових

компетентностей в учнів. Це означає, що зміст відповідних параграфів
підручника потрібно розглядати як середовище, а не як матеріал, який у щоб
то не стало необхідно засвоїти учням. Тому, завдання з шкільного підручника
хімії

можна

використовувати

в

якості

основи

для

компетентісно-

орієнтованих завдань.
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РОЗДІЛ 2. Завдання з хімії з погляду компетентнісного підходу
. У сучасних умовах рівень навчальних досягнень учнів не визначають
обсягом знань та їхньою енциклопедичністю. Компетентнісний підхід
передбачає вміння вирішувати задачі, безпосередньо не пов’язані з певними
навчальними предметами, тобто задачі, які часто зустрічаються в реальному
житті й потребують комплексного застосування набутих у школі знань та
вмінь з різних галузей наук. Тобто головним питанням під час визначення
стану сформованості компетентності є: «Чи володіє учень необхідними
знаннями, вміннями та навичками з певних предметів для повноцінного
функціонування в суспільстві?» Таким чином, компетентнісний підхід
визначає відмінність у меті перевірки. Завдання мають перевіряти як учень
використовує предметні знання в життєвих ситуаціях або в незвичних
умовах, які відрізняються від тих, що пропонувалися на уроках.
Наведемо приклади таких завдань. Завдання містять текст, в якому
описана певна ситуація, наприклад з реального життя, та групу запитань,
пов’язаних з цим текстом. Кожне запитання, як правило, перевіряє
оволодіння певними знаннями або вміннями. Група запитань перевіряє деяку
їх сукупність.
1. ПРИКЛАДИ КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ
7 КЛАСУ
Задача1.Прочитайте уривок з книги Леєнсона І.А. «Сто вопросов и
ответов по химии» «Імовірно, найдовший з відомих дослідів – знаменитий
дванадцятиденний дослід, який провів А. Лавуаз’є. Він нагрівав ртуть у
запаяній реторті, де вона перетворювалася на оксид, сполучаючись із киснем.
За допомогою точного зважування А. Лавуаз’є встановив, що маса реторти в
результаті досліду не змінилася.»
Запитання 1. (перевіряє вміння аргументовано доводити свою думку)
Поясніть, чому, на Вашу думку, А. Лавуаз’є дуже довго проводив дослід.
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Правильна відповідь: Дається відповідь, в якій пояснюється, що метал
малоактивний.
Запитання 2. (перевіряє знання та розуміння законів хімії) Назвіть
закон, який сформулював після проведення досліду А. Лавуаз’є. Поясніть, як
Ви розумієте суть цього закону.
Правильна відповідь: Дається відповідь, в якій називається закон
збереження маси та пояснюється його суть.
Запитання 3. (перевіряє вміння аргументовано доводити свою думку)
Представте, що ви готуєте домашнє завдання, в якому вивчаєте цей закон.
Рядом сидить Ваш братик чи сестричка і запитує «навіщо цей закон
потрібен?» Дайте аргументовану та зрозумілу відповідь на поставлене
запитання. Правильна відповідь: Дається відповідь, в якій обґрунтовується
значення закону.
Запитання 4. (перевіряє вміння аналізувати певні дії та аргументовано
доводити свою думку) Поясніть, чому умовою проведення досліду було те,
що реторта мала бути обов’язково запаяною. Як і чому зміниться результат
досліду в разі відкритої реторти?
Правильна відповідь: Дається відповідь, в якій пояснюється, що в разі
відкритої реторти її вага збільшиться, оскільки реакція буде продовжуватися
за рахунок кисню, який поступатиме додатково із повітря.
Запитання 5. (перевіряє уміння використовувати знання в незнайомій
ситуації) Представте, що Ви хімік. Запропонуйте свій дослід, який може
підтвердити закон, відкритий А. Лавуаз’є.
Правильна відповідь: Дається відповідь, в якій пропонується інший
спосіб на підтвердження закону.
Запитання 6. (перевіряє уміння писати рівняння реакцій та пояснювати
ознаки цих реакцій) Складіть рівняння реакції, яка відбувалася в реторті.
Поясніть, які зміни відбулися в колбі після закінчення досліду.
Правильна відповідь: Дається відповідь, у якій записується рівняння
реакції 2Hg + O2 = 2HgO та вказується на перетворення металу на порошок.
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Запитання 7. (перевіряє уміння аналізувати хімічні формули, визначати
оксиди та складати формули оксидів) Назвіть клас сполук, до яких належить
продукт реакції, яку провів А. Лавуаз’є. Наведіть формули декількох
представників цього класу сполук
Правильна відповідь: Дається відповідь, у якій указується, що продукт
реакції належить до класу оксиді та наводиться декілька формул інших
оксидів.
Запитання 8. (перевіряє знання хімічних властивостей кисню) Поясніть
яку властивість кисню підтверджує реакція, проведена А. Лавуаз’є. Назвіть,
яка ще реакція характерна для кисню та поясніть які ознаки відрізняють її від
проведеної А. Лавуаз’є реакції.
Правильна відповідь: Дається відповідь, у якій указується на те, що
кисень вступає в реакції окиснення
Запитання 9. (перевіряє уміння робити обчислення за хімічними
формулами) Обчисліть масові частки кожного з елементів у формулі
продукту реакції, яку провів А. Лавуаз’є.
Правильна відповідь: Дається відповідь, у якій обчислюються масові
частки кожного з елементів у формулі HgO : w(Hg)=201/217*100%= 6,92%
w(O) = 100% − 6,92% = 4,7 4%.
Задача 2.Юний хімік проводив перший у своєму житті дослід: нагрівав
суміш заліза та сірки. Для реакції він взяв 7 г заліза і 4 г сірки, старанно
відваживши їх на шкільних терезах. Зваживши продукт реакції – речовину
темного кольору, він не повірив своїм очам: її маса була лише 10 г, тобто на 1
г менша, ніж маса вихідних речовин. Знову і знову повторював він дослід,
отримуючи незмінний результат: безслідно зникав 1 г маси.
Юний хімік підійшов до вчителя: “Я спростував закон збереження маси
речовин”, –скромно повідомив він...
Поясніть результати експерименту. Яку помилку допустив юний хімік?
Розв'язання: (Учням складно вийти за межі добре відомого рівняння
реакції:
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Fe + S = FeS
Але маса ферум (ІІ) сульфіду повинна дорівнювати 11, а не 10 грамів.
Оскільки експеримент повторювався неодноразово, можливість помилки у
визначенні маси слід відкинути, і з’ясувати, де могла відбутися втрата
речовини. Сірка могла окиснитися киснем повітря, і виділитися у вигляді
сірчистого газу:
S + O2 = SO2
Але тоді маса залишку мала б бути не 10, а 7 грамів. Отже залізо
приєднало кисень повітря, утворивши оксид, у якому на 7г Феруму припадає
3 г Оксигену. За цими даними визначаємо формулу речовини. Шуканий оксид
– Fe3O4
3Fe + 2O2 = Fe3O4
Помилка юного хіміка: перевіряючи дійсність закону збереження маси,
необхідно було виключити можливість втрат речовини, наприклад,
проводячи реакцію у замкненому об’ємі).
Увагу та інтерес учнів викликають задачі, тексти яких несуть нові,
невідомі факти та відомості про речовини, реакції, теорії, що вивчаються на
уроках. Це можуть бути відомості з історії хімії, використання хімічних
методів в інших галузях знань
Задача 3.Причиною появи «блукаючих вогників»,які інколи можна
спостерігати на болотах,є сполуки Фосфору та Гідрогену,що утворюються в
процесі гниття органічних речовин і самозаймаються на повітрі. Встановіть
формулу однієї такої сполуки,коли відомо,що відносна молекулярна маса її
дорівнює 34,а масові частки Фосфору і Гідрогену,відповідно становлять 91,2
та 8,8%.
1.Вказати, які дані необхідні для розв’язання задач?
2.Вказати ключові слова для пошуку необхідних даних.
3.Вказати, що потрібно знати,щоб виконати задачу?
4.Зробити обрахунки,для отримання формули.
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5. Підвести підсумки.
Задача 4. На одній з площ Лондона стоїть пам’ятник: вчений тримає у
руках збільшувальне скло. Це пам’ятник не біологу, який спостерігає
мікроорганізми, не фізику, який вивчає будову збільшувальних приладів. Це
– пам’ятник хіміку XVIII ст.
Якому вченому встановлено цей пам’ятник, яку функцію виконує
збільшувальне скло в руках вченого, адже сучасні хіміки практично не
використовують це приладдя?
Розв'язання: (У 1774 році англійський хімік і філософ Джозеф Прістлі
відкрив

кисень

нагріваючи

червоний

оксид

ртуті

з

допомогою

збільшувального скла, яким спрямовуючи на нього сонячні промені).
Задача 5. Чому, щоб загасити сірник і розпалити багаття ми виконуємо
одну й ту ж саму дію: дмухаємо на них?
Розв'язання: ( Учням відомі умови виникнення і припинення горіння.
Дмухаючи на сірник ми знижуємо його температуру нижче температури
займання, і сірник гасне. Знизити температуру багаття таким чином
неможливо,

в

даному

випадку

рух

повітря

забезпечує

додаткове

надходження кисню, тому багаття розгорається
Задача 6. Для гасіння пожеж часто використовують воду. Але якщо
полити вугілля, яке горить невеликою кількістю води, це тільки підсилить
горіння. Поясніть це явище.
Розв'язання: ( реакція утворення водяного газу учням ще невідома, але
користуючись довідковою літературою вони легко зможуть її знайти:
С +Н2О = СО + Н2
Продукти реакції – горючі речовини:
2СО + О2 = 2СО2
2Н2 + О2 = 2 Н2О ).
Задача 7. Великий завойовник Олександр Македонський гордився
своїми воєначальниками, і тому були причини. Коли прості солдати хворіли
на дизентерію, інші хвороби, їхні начальники залишалися цілком здоровими.
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Пояснювали вони це силою духу, адже їли всі одну страву з одного казана,
разом ділили всі тяготи похідного життя. Єдиною відмінністю був особистий
посуд: глиняна або дерев’яна миска у простого воїна і срібна у знатного.
Не могла ж ця срібна тарілка стати причиною високою стійкості
організму воєначальника проти інфекції! А як ви гадаєте?
Розв'язання:(Відповідь на всі три загадки одна: мова йде про
властивості води як розчинника. Вода, яку ми п’ємо завжди містить певну
частку домішок. Це можуть бути шкідливі речовини, як сполуки свинцю, що
стали причиною хронічного отруєння організму давніх римлян. А от мізерні
кількості срібла знезаражують воду, саме срібний посуд врятував
полководців Олександра Македонського від хвороб).
Задача 8. Найстрашніша отрута.
Якщо

ви

визначите

формулу

речовини,

яка

містить

34,78%найпоширенішого елемента планети Земля; 13,04% найпоширенішого
елемента Всесвіту (разом з першим елементом він утворює найпоширенішу
на Землі речовину); 52,18% елемента, який входить до складу усіх без
виключення органічних сполук, то зможете взнати формулу універсальної
отрути, яка вражає усі без виключення живі організми і забрала більше
людських життів, ніж усі інші отрути разом взяті.
Розв'язання: (Найпоширеніший елемент планети Земля – безперечно,
Оксиген, найпоширеніший елемент Всесвіту – Гідроген (разом вони
утворюють воду), елемент, який входить до складу усіх без виключення
органічних сполук – Карбон, шукана речовина – С2Н5ОН – етиловий спирт).
Задача 9. Залізо – основний метал з якого виготовлено більшість
деталей легкових та вантажних автомобілів. Визначте, яку масу заліза можна
добути з оксиду заліза (ІІІ), масою 35,42т.
Розв’язування
І варіант
а) Визначення масової частки заліза в оксиді Феруму(ІІІ): ω(Fе)=
2Аr( е)/ Мr( Fе 2О 3) = 112 /160 = 0,7
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б) Визначення маси заліза в оксиді масою 35,42 т
m (Fе) = 35,42 т ∙ 0,7 = 24,794 т
ІІ варіант
160 т ( Fе2О3) містить 112 т Fе
35,42т( Fе2О3) містить х т Fе
Складаємо і розв’язуємо пропорцію: х =35,42 *112/160
х= 24,794 т
Відповідь: можна добути 24,794т заліза
Задача10. Радіаторні та конденсаторні труби автомобіля виготовлені з
латуні. Для виготовлення цього сплаву взяли мідь і цинк у відношенні 5:3.
Скільки взяли кілограмів міді, якщо її було на 12 кг більше ніж цинку?
Розв’язання: Сплав містить 5 частин міді і 3 частини цинку. Нехай
маса однієї такої частини х кг. Тоді міді взяли 5х кг, а цинку – 3х кг
5х – 3х =12
2х = 12 Х = 6 (кг) містить одна частина
5 ∙ 6 = 30 (кг) – вміст міді.
Відповідь: 30 кг.
Задача11.Масова частка оксигену в глині, яка використовується у
виробництві цегли становить 56%. Яку масу глини містить оксиген масою 10
г?
Розв’язання:
W (O) = m (O)/ m( глини)*100%
m (глини) = m (O)*100%/ W (O)
m (глини )= 10*100/56=17,86 г.
Відповідь: m (глини) = 17,86 г.
Задача 12. Маса глини, що використовується у виробництві цегли
становить 26 г. Яка масова частка оксигену в глині, якщо його маса дорівнює
15,6 г.
Розв’язання:  W (O) = m (O)/ m( глини)*100%
W (O)=15,6/26*100%=60%.
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Відповідь: W (O) = 60%.
Задача 13. Зразок червоного залізняку масою 40 г містить 28 г Феруму
та 12 г Оксигену. Визначте масові частки елементів у сполуці.
Розв’язання:
ω(Fe) = 28/40* 100 % = 70 % ω(O) = 100 – 70 = 30 %
Відповідь: ω(Fe) = 70 %, ω(O) = 30 %.
Задача 14.Зелений колір – колір листя та трави – найпоширеніший у
живій природі. Зумовлений він наявністю в клітинах рослин зеленого
пігменту – хлорофілу. Проте

фарби,

виготовлені на його основі,

недовговічні. З часом вони, як і листя на деревах, змінюють свій колір. Саме
тому на пейзажах давніх майстрів часто домінують коричневі кольори. Ще в
І столітті до н.е. був відомий мінеральний пігмент синьо-зеленого кольору –
яр-мідянка. Ось який рецепт виготовлення цього пігменту пропонує
старовинна книга: «Молока кислого налити в мідний посуд, покласти туди ж
шматки міді і, закривши, поставити в тепле місце на 12 днів або більше.
Потім розкрити, висушити. Розрахуйте молярну масу яр-мідянки, формула
якої Сu(СН3СОО)2·Сu(ОН)2.
Задача 15. виНа новорічні свята вирубали ялинки

на площі 20 га.

Обчисліть об'єм кисню, який могли б виділити ці дерева протягом року, якщо
в середньому хвойний ліс площею 1 га протягом доби виділяє 10 кг кисню.
Задача 16. На одну сотку картопляного поля щорічно слід вносити 1,6 кг
Калію. Обчисліть масу калійної селітри KNO3, яку треба внести на таке поле
площею20 га.
Задача 17. Перед вами три хімічних стакана без етикеток, де містяться:
кисень, вуглекислий газ, повітря. Доведіть, в якому стаканчику знаходиться
кисень. Поясніть свої дії.
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Задача 18. Прочитайте твір-мініатюру про холодну пору року «Зима»
«На дворі холоднеча. Віє вітер. Мороз-художник зобразив на шибці
химерні візерунки. А в хаті тепло. Жарко горять дрова в каміні, поруч
гріється кішка. Закипів чайник. Час за стіл. А на столі і квашена капуста, і
мариновані огірочки, і мочені яблучка, із вчорашнього молока визрів кисляк.
- Випишіть фізичні і хімічні явища, які згадуються в уривку.
Задача 19. Результати досліджень учених доводять, що щоденний
прийом молока зменшує ризик виникнення карієсу. Масова частка Кальцію в
коров'ячому молоці становить 0,13%, а в козячому - 0,14%. Обчисліть масу
коров'ячого молока, яку необхідно ввести в добовий раціон для задоволення
потреби організму людини в Кальції, якщо його добова потреба становить 1 г.
Задача 20.Вавилонський цар Бурна – бурієш дуже розгнівався, коли
одержав у подарунок від єгипетського фараона Аменхотепа IV - чоловіка
Нефертіті - неповноваге золото. От що ми читаємо в його листі: «Коли 20
мін золота поклали в піч, одержали тільки 5 мін чистого золота». Міна-це
старовинна міра ваги, що дорівнює 489,6 г. Визначте, скільки грамів чистого
золота одержав вавилонський цар. Скільки відсотків чистого золота було в
подарунку?
Задача 21.На домовині китайського полководця Чжао Чжу, похованого
в 316р, розміщений металевий орнамент. Коли хіміки зробили аналіз сплаву,
то з`ясували що він складається з 5% магнію, 10% міді й 85% алюмінію.
Наука до тепер не може пояснити, як удалося давнім китайцям одержати
такий сплав. Визначте, скільки грамів кожного металу міститься у 20г
сплаву.
Задача 22. Бертолетова сіль названа на честь ученого, який її
синтезував. Вона входить до складу бенгальських вогнів, ракет и феєрверків.
Визначте формулу цієї солі, враховуючи те, що вона складається с Калію,
Хлору й Оксигену. При цьому масова частка Калію складається 31,84%,
Хлору-28,98%.
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Задача 23. І перли, і мармурові статуї, і черепашник утворені з однієї
солі, що складається із 40% Калію, 12% Карбонату й 48% Оксигену. Той
самий склад має й крейда. Так що ж це за сіль? Визначте її формулу.
Задача 24. Якщо помідори починають гинути від хвороби фітофторозу,
то їх потрібно обробляти бордоською сумішшю. Визначте формулу кожного
компонента суміші, якщо перший складається з 25,6% Купруму, 12,8%
Сульфуру, 25,6% Оксигену й 36% води, а другий-із Кальцію, Гідрогену й
Оксигену. При цьому масова частка Кальцію складає 54,05%, Гідрогену-27%.
Задача 25. Трактати алхіміків містили багато малюнків. Метали
зображувалися

у

вигляді

символів

відповідних

планет.

Попіл,

що

утворюється після згоряння речовини, малювали у вигляді людського
кістяка, гази-у вигляді птахів (лебідь символізував білий колір речовин,
ворон-чорний, фенікс-червоний). Твердий залишок після випаровування
алхіміки називали «мертвою головою»; білу піноподібну речовину, що
складалася з 80% Цинку й 20% Оксигену, - «філософською вовною»;
речовину, що складалася з Гідрогену, Нітрогену й Оксигену з масовою
часткою Гідрогену 1,6% а, Нітрогену- 22,2%,-«міцною горілкою». Визначте
формули цих речовин.
Задача 26. Плюмбум ацетат алхіміки називали за його солодкий смак
«цукром Сатурна». Визначте формулу речовини, якщо вона складалася з
54,6% Плюмбуму, 12,65% Карбону, 29,55% Оксигену й 3,2% Гідрогену.
Задача 27. Одна тонна граніту містить до 2.5 г урану й до 10 г торію.
Граніт- майбутнє джерело ядерного палева,після того як родовища уранових
и торієвих руд будуть повністю використані. Визначте процентний вміст
урану й торію в гранітах.
2. ПРИКЛАДИ КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ
8 КЛАСУ
Задача 1. Прочитайте уривок з поеми Гомера «Одіссея», ХІХ, 386-388,
506-507 «…узявши блискучу мідницю, Що умивали в ній ноги, холодної
27

досить вливає В неї води і гарячої ще додає… Ближче тоді до вогню Одіссей
підсуває ослін свій, Щоб обігрітись…»
Запитання 1. (перевіряє вміння застосовувати знання в побуті). У
великих містах на побутові потреби людина за добу витрачає близько 100 л
води. Загальний же об’єм водовитрачання в Україні з урахуванням
промисловості, сільського господарства та втрат досягає 30 км 3 на рік, що
становить 60 % всього стоку її річок. Запропонуйте свій спосіб зменшення
добової витрати людиною води в побуті.
Правильна відповідь: Дається відповідь, в якій наводиться факт
економного використання води.
Запитання 2. (перевіряє вміння демонструвати знання та розуміння
ознак хімічних реакцій). Укажіть які ознаки реакції горіння використовує
Одіссей. Які ще ознаки цієї реакції Вам відомі?
Правильна відповідь: Дається відповідь, в якій наводиться факт
використання Одіссеєм такої ознаки як виділення теплоти. Інші ознаки цієї
реакції – виділення світла, виділення газу, зміна кольору речовини.
Запитання 3. (перевіряє вміння демонструвати знання та застосовувати
поняття «речовина» й прослідковувати взаємозв’язки між будовою та
застосуванням). Поясніть з якої речовини зроблена «блискуча мідниця» і які
фізичні властивості цієї речовини зумовили її використання Одіссеєм у
побуті.
Правильна відповідь: Дається відповідь, в якій іде мова про те, що
речовиною з якої зроблена «блискуча мідниця» є мідь. Фізичні властивості
міді, які зумовлюють її використання в побуті це – висока пластичність та
теплопровідність.
Запитання 4. (перевіряє вміння робити обчислення за хімічними
рівняннями). Дрова, які горять у вогні можна прийняти як вуглець. Обчисліть
скільки теплоти виділиться, якщо маса дров, які поклали у піч становить 5 кг.
За рівнянням реакції горіння виділяється 394 кДж теплоти.
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Правильна відповідь: Дається відповідь, в якій записують термохімічне
рівняння реакції горіння вугілля. За рівнянням складається пропорція й
обчислюється кількість теплоти, яка виділиться з дров масою 5 кг. C + O2 =
CO2 , ∆H = −394 кДж З 12 г вуглецю виділяється 394 кДж теплоти А з 5000 г
- х кДж г г кДж x 164167 12 5000 394 = ⋅ =
Запитання 5. (перевіряє вміння аргументовано та чітко пояснювати
причини певних дій). Поясніть чому Одіссей до холодної води додає гарячу.
Правильна відповідь: Дається відповідь, в якій іде мова про те, що вода
довго вистигає тому, що має фізичну властивість таку як теплоємність.
Запитання 6. (перевіряє знання та розуміння певних понять). Дайте
систематичну (наукову) назву речовині, про яку йде мова в уривку та
запишіть формулу цієї речовини
Правильна відповідь: Дається відповідь, в якій називається речовина –
гідроген оксид та вказується її формула H2O .
Задача 2. Відоме прислів’я говорить: “Людину пізнаєш, коли з’їси з
нею пуд солі”. Відомо, що добова потреба людини в натрій хлориді
складає 0,215 моль. Скільки часу людям потрібно прожити разом, щоб
дізнатись один про одного (1 пуд дорівнює 16,38 кг)
Задача 3. Крокодил Гена взяв в їдальні склянку чаю. Поки ходив за
чайною ложкою, стара Шапокляк підсипала в чай барію хлорид. Вона не
знала, що кухарі для додання поганому чаю гарного кольору додають в нього
соду Na2CO3. Повернувшись, Гена помішавши чай помітив в ньому дивну
каламуть. Відчувши недобре, Гена відніс чай знайомому хіміку, який
відфільтрувавши муть, виявив лише натрію хлорид 0,14 г. Поясніть, що
сталося з іншими частинами вихідних речовин. Визначте масу соди, яка була
в склянці з чаєм. Розрахуйте масу барій хлориду, який підсипала
Шапокляк.
Приведіть приклади і назви кислих солей. У відповіді вкажіть молярну
масу згаданих речовин.
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Задача 4. Випускнику коледжу, який недавно поступив на роботу,
доручили отримати 400,00 г хлориду металу. Для цього 300,27 г оксиду цього
металу необхідно було відновити коксом, продукт реакції обробити HCl.
Випускник вирішив отримати п’ятикратну кількість хлориду, про запас.
Оскільки в його розпорядженні потрібної кількості оксиду не виявилося, він
зібрав його по п’яти інших лабораторіях і приступив до синтезу...
Коли члени державної комісії по ліквідації наслідків катастроф
пробралася на місце події, замість інституту вони побачили глибоку воронку.
Про сполуки якого металу йшла мова в задачі?
(Молярну масу металу знаходимо за формулою:

де А – молярна маса металу, х – ступінь окиснення в хлориді, а (х+n) –
в оксиді металу. А=235. Шуканий метал – Уран-235).
Задача 5. В романі Олександра Дюма “Граф Монте-Крісто” знаходимо
слідуючий уривок :
“Існує отрута, яка вбиває, не залишаючи майже ніяких слідів. Є спосіб
переконатися в наявності цієї отрути. Вона повертає синій колір лакмусовому
папірцю, забарвленому кислотою в червоний колір, і забарвлює в зелений
колір фіалковий сироп.
Лікар повільно налив кілька крапель лимонаду в чашку з фіалковим
сиропом. В ту ж мить сироп на дні чашки змінив колір: спочатку став синім,
як сапфір, потім набув кольору опалу, з опалового став смарагдово-зеленим і
таким залишився.
- Це отрута, – сказав лікар, - тепер я готовий присягнути в цьому перед
богом і людьми”.
Яку реакцію – кислу чи лужну, мав лимонад?
Як ви гадаєте, чи справедливими були слова лікаря про те, що в
лимонаді отрута, лише на тій підставі, що він змінив колір індикатора?
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Розв'язання: (Лакмус – відомий кожному школяреві індикатор, який
допомагає визначити реакцію середовища, і відрізнити кислоту від лугу.
Індикаторами є також деякі рослинні барвники. Сік фіалки теж є
індикатором. За допомогою фіалкового сиропу лікар міг лише встановити,
що лимонад мав невластиву йому лужну реакцію, але визначити наявність
отрути він таким чином не міг).
Задача 6. У роки ІІ Світової війни американські льотчики вперше
використали винахід, який і сьогодні може стати в пригоді у випадку
аварійних ситуацій. Це – сигнальні кулі, які при потраплянні у воду
наповнюються воднем. Всередині них знаходиться речовина, яка взаємодіє з
водою з утворенням водню.
Яку речовину ви можете запропонувати, щоб маючи мінімальну масу,
вона давала найбільший об’єм цього газу.
Розв'язання: (Дану задачу кожен учень буде виконувати, відповідно до
рівня своїх знань та здібностей. Найочевиднішим буде запропонувати в
якості шуканої речовини якийсь з лужних, або лужноземельних металів.
Найбільший об’єм водню дасть той метал, який має найменшу молекулярну
(точніше – найменшу еквівалентну) масу, тобто літій:
2Li + 2H2O = 2LiOH + H2

(2 моль літію – 1 моль водню)

Але гідрид літію (на це вкажуть лише учні, які додатково займаються
хімією) забезпечить отримання значно більшого об’єму водню, ніж
металічний літій:
LiН + H2O = LiOH + H2

(1 моль гідриду літію – 1 моль водню)

При взаємодії з водою одного кілограму даної речовини утвориться 2800
л Н2).
Задача 7. Якщо з пекельного каменя виділити лисячий хвіст, що
залишиться: Сонце, чи Місяць?
Розв'язання: (Чудово, якщо ви знаєте, що мовою алхімії пекельним
каменем називали АgNО3, лисячим хвостом – NО2, Сонцем – золото, Місяцем
– срібло. А якщо ні? Задачу все рівно можна розв’язати, адже наведені назви
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відображають властивості цих речовин: здатність АgNО3 залишати чорні
плями на руках, бурий колір NО2, тощо. А перетворення пекельного каменя в
лисячий хвіст виглядає слідуючим чином:
2АgNО3 = 2Аg + 2NО2 + О2 ).
Задача 8. Білу речовину Х розплавили. Отримана безбарвна рідини
бурхливо реагує з калієм та натрієм, взаємодіє з багатьма оксидами. З лугами
та кислотами не реагує. Ні розплав, ні розчин речовини Х електричний струм
не проводять. Що це за речовина?
Рзв'язання: (Усім зазначеним умовам , крім агрегатного стану,
відповідає вода – Н2О, єдиним ускладненням задачі, яке робить її не зовсім
очевидною є нестандартні умови, за яких рідка вода перетворюється на
сніг)
Задача 9.. Для виготовлення автомобільних покришок використовують
гуму. А для виготовлення гуми необхідна сажа, яка являє собою майже
чистий вуглець. Яка маса сажі утвориться внаслідок неповного окислення
метану кількістю речовини 3,75моль?
Розв’язування:
1. Запис рівняння хімічної реакції:
СН4 + О2 = С + 2Н2О
2. Запис формули для розрахунку маси сажі: m (С) = М ∙ v (С)
3. Визначення кількості речовини вуглецю: v (СН4 ) : v (С)=1 : 1, отже v
(С)= v (СН4 )=3,75моль
4. Обчислення маси сажі: m (С)=12 г/моль ∙ 3,75 = 45г.
Відповідь: утвориться 45 г сажі
Задача 10. (формує вміння логічно мислити, аналізувати, математична
грамотність) Підступний Ашдвао здійснив жорстокий напад на невідомий
метал масою 13,7 гр, якому він змушений був віддати два останні електрони.
На місці злочину виявлено гідроксид і 2,24 л. газу. Встановіть особу
потерпілого. 1
32

Задача 11. (формує вміння логічно мислити, уміння застосовувати
математичні методи для вирішення прикладних завдань) Прийшов якось
Алюміній на кислотну дискотеку і познайомився він там з чарівною
красунею Хлоридною Кислотою. Так він нею захопився, що тільки „пшик”
від нього і залишився. Обчисліть об’єм „пшика”, що виділився при взаємодії
5,4 гр. Алюмінію з Хлоридною Кислотою.
Задача 12
Прочитайте текст:
Перед побілкою дерев взяли тверду речовину А білого кольору масою
30г(оксид елемента ІІ групи ІV періоду) та залили водою. Спостерігали
бурхливу реакцію із виділенням тепла. Утворився розчин речовин Б, на дні
посуду залишився осад речовини Б. Цю суспензію використали для побілки,
а залишок нейтралізували. Для цього додали до осаду речовини Б хлоридну
кислоту. При цьому утворилися дві речовини В та Г. Речовина В є сіллю
елементу зі протонним числом 20, а речовина Г –найпоширеніший оксид на
Землі.
Дайте відповіді на запитання
:1.Напишіть

формулу речовини А, та визначить, до яких оксидів –

основних чи кислотних вона належить
(1 бал)
2.Напишіть рівняння реакції перетворення речовини А в речовину Б (1
бал)
3.Як зміниться колір індикаторів –фенолфталеїну, метилоранжу,
лакмусу та універсального індикатора –
в розчині речовини Б(1 бал)
4.Чому, на вашу думку, на дні посуду залишився осад речовини Б? (2
бали)
5.Обчисліть масу речовиниБ, що утворилася з речовини А (2 бали)
6.Напишіть реакцію нейтралізації речовини Б хлоридною кислотою (1
бал)
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7.Укажіть типи всіх реакцій, які відбуваються в тексті (2 бали)
8.Складіть генетичний ланцюжок перетворень за текстом(1 бал)
9.Де використовується речовина В?(1 бал)
Задача 13. Прочитайте текст:
У хімічній лабораторії розчинили цинк масою 13г в надлишку хлоридно
їкислоти. Утворились сіль та газ Х. На розчин солі А, яка утворилася в
результаті реакції, подіяли

розчином натрій гідроксиду. Утворився

драглистий осад речовини Б. осад розділили на дві частини: до однієї
частини додали надлишок натрій гідроксиду. При цьому осад розчинився.
Другу частину осаду нагріли. Утворилася тверда речовина білого кольору
масою 8,1г.
Дайте відповіді на запитання
1.Назвіть та напишіть формули всіх речовин, назвіть їх та класифікуйте (
2 бал)
2.Напишіть рівняння всіх реакцій. Визначте їх тип та умови перебігу (2
бали)
3.Визначіть об’єм газу Х, що утворився (1 бал)
4.Розрахуйте,яка кількість молекул та атомів міститься у даному об’ємі
газу(2 бали)
5.Розрахуйте відносну густину газу за воднем та за повітрям(1 бал)
6.Розрахуйте кількість речовини лугу, що необхідний для розчинення
зразка осаду.(1 бал)
7.Складіть схему генетичного зв’язку процесів,що відбуваються(2бал)
8.Визначте тип хімічного зв’язку та тип кристалічної гратки речовини А
(1 бал)
Задача 14. Прочитайте текст:
В хімічній лабораторії із 6 ,5 г цинку та хлоридної кислоти отримали газ
А, який зібрали шляхом витіснення повітря та сіль Б масою 13,6г Отриманий
газ А піддали

взаємодії при нагріванні із купрум (ІІ) оксидом масою

8г.Безбарвну прозору рідину В ,що утворилась при цьому, сполучили із
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оксидом елементу з протонним числом 19. Утворився розчин речовини Г
.Дайте відповіді на питання:
1.Складіть рівняння хімічних реакцій, зазначених в тексті та укажіть їх
тип(2 бали)
2.Визначте всі речовини в завданні, складіть формули, класифікуйте їх,
назвіть(2 бали)
3.Обчисліть масу хлоридної кислоти,яка прореагувала з цинком(1 бал)
4.Як розмістити пробірку для збирання газу А?(1 бал)
5.Обчисліть кількість речовини рідини Б (1 бал)
6.Як зміниться колір індикаторів метилоранжу, лакмусу, фенолфталеїну,
універсального, в розчині
речовини Г(1 бал)
7.Розрахуйте масу речовини Г(2бали)
8.Визначте тип хімічного зв’язку та тип кристалічної гратки речовини
А(1 бал)
Задача 15.Прочитайте текст
В хімічній лабораторії розклали при нагріванні вапняк та отримали білу
тверду речовину А масою 11,2г . Речовину А розчинили у воді, отримали
розчин речовини Б. До розчину речовини Б додали спочатку фенолфталеїн, а
потім -хлоридну кислоту. При цьому розчин спочатку набув малинового
кольору, а потім став безбарвним. Також утворився розчин речовини В, який
вступає в реакцію з розчином аргентум (І) нітрату з утворенням
нерозчинного білого сирнистого осаду речовини Г.
Дайте відповіді на запитання:
1.Напишіть

формулу речовини А, та визначить, до яких оксидів –

основних чи кислотних –вона належить (1 бал)
2.Напишіть рівняння реакції отримання речовини А з вапняку.(1 бал)
3.Напишіть рівняння реакції перетворення речовини А в речовину Б.(1
бал)
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4.Як

зміниться

колір

індикаторів

–метилоранжу,

лакмусу

та

універсального індикатора –
в розчині речовини Б.(1 бал)
5.Чому, на вашу думку, при додаванні до речовини Б хлоридної кислоти
розчин знебарвився? (1 бал)
6.Обчисліть масу речовини Б, що утворилася з речовини А. (2 бали)
7.Напишіть реакцію нейтралізації речовини Б хлоридною кислотою (1
бал)
8.Укажіть типи всіх реакцій, які відбуваються в тексті (2 бали)
9.Складіть генетичний ланцюжок перетворень за текстом.(1 бал)
10.Напишіть рівняння реакції перетворення речовини В у осад Г (1 бал)
Задача 16: Прочитайте текст:
« Елемент А утворює просту речовину –лужний метал. Цей елемент
входить до складу відомого мінералу Б, що широко використовується в
побуті. Масова частка цього елементу А в його оксиді В складає 74%. При
взаємодії цього оксиду із водою утворюється розчин речовини Г, що змінює
колір фенолфталеїна на малиновий».
Дайте відповіді на запитання:
1.Визначить елемент А (2 бали)
2.Вкажіть його положення у періодичній системі хімічних елементів.(1
бал)
3.Укажіть склад атому елемента, його електронну та електроннографічну формулу.(2 бали)
4.Порівняти властивості елемента із сусідами по групі.(1 бал)
5.Складіть формули речовин В та Г, назвіть їх
.(1 бал)
6.Напишіть реакцію взаємодії оксиду В із водою.(1 бал)
7.Як змінюється колір

метилоранж, лакмусу та

універсального

індикатору в розчині речовини Г?(1 бал)
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8.Запишіть формулу речовини Б, якщо відомо, що це бінарна речовина,
другий елемент котрої є галогеном ІІІ періоду періодичної системи хімічних
елементів.(1 бал)
9.Вкажіть тривіальну назві цієї речовини(1 бал)
10.Порівняйте радіусиатомів елементів, що складають речовину Б(1 бал)
Задача 17: Прочитайте текст:
« Елемент А є галогеном та утворює просту речовину –газ. Цей елемент
входить до складу відомого мінералу Б, що широко використовується в
побуті. Масова частка цього елементу А в його водневій сполуці В складає
97,2%. При розчиненні речовини В у воді утворюється розчин, що змінює
колір метилоранжу на рожевий.»
Дайте відповіді на запитання:
1.Визначить елемент А (2 бали)
2.Вкажіть його положення у періодичній системі хімічних елементів(1
бал)
3.Укажіть склад атому елемента, його електронну та електроннографічну формулу
(2 бали)
4.Порівняйтевластивості елемента із сусідами по групі(1 бал)
5.Складіть формули речовини В, назвіть її(1 бал)
6.Напишіть реакцію взаємодії оксиду елементу А із водою (1 бал)
7.Як

змінюється

колір

метилоранж,

лакмусу

тауніверсального

індикатору в
розчині речовини В?(1 бал)
8.Запишіть формулу речовини Б, якщо відомо, що це бінарна речовина,
другий елемент котрої є галогеном ІІІ періоду періодичної системи хімічних
елементів(1 бал)
9.Вкажіть тривіальну назві цієї речовини(1 бал)
10.Порівняйте радіуси атомів елементів, що складають речовину Б(1
бал)
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Задача 18. Розгляньте фотографію, наведену нижче

На ній зображено статуї-підпори у вигляді жіночих постатей, які
називаються каріатидами. Їх було виготовлено в Акрополі в місті Афіни
більше 2500 років тому. Статуї зроблено з каменю, а саме з мармуру,
головною складовою якого є кальцій карбонат. У 1980 році справжні статуї
було перенесено до приміщення музею Акрополя, навколо ж музею тепер
знаходяться їхні копії. Це було зроблено тому, що справжні мармурові статуї
постійно руйнувалися під дією кислотних дощів.
Завдання 1. Звичайний дощ є якоюсь мірою кислотним, оскільки вбирає
з повітря певну кількість карбон(IV) оксиду або вуглекислого газу. Однак
дощ може мати більшу кислотність, ніж звичайний, якщо містить ще й інші
гази, зокрема, оксиди Сульфуру та оксиди Нітрогену. Такий дощ –
кислотний. Звідки в повітрі з’являються оксиди Сульфуру та оксиди
Нітрогену?
Завдання 2. Вплив кислоти на мармур можна змоделювати, якщо
занурити мармурову пластинку в оцет на ніч. Оцет та кислотний дощ мають
приблизно однакову кислотність. Після того, як мармур занурили в оцет,
з’являються бульбашки газу. Слід виміряти масу мармурової пластинки до і
після експерименту. Мармурову пластинку масою 2,0 грами занурили в оцет
на ніч. Пластинку дістали з оцту наступного дня. Яка буде маса сухої
пластинки?
Завдання 3. Учень, який виконував експеримент,

описаний у

попередньому завданні, вирішив здійснити ще один експеримент і занурити
38

мармурову пластинку на ніч у дистильовану воду. Поясніть, чому учень увів
цей крок до свого експерименту.
Задача 19.Припустимо, що 35 млн. чол (доросле населення України)
спалили по 5 сірників щоденно. У голівці сірника міститься по 0,02 г сірки.
Який об'єм сірчистого газу попаде в атмосферу за день, місяць, рік?»
Задача 20. Під час повернення до Землі через тріщину в корпусі корабля
стався витік кисню. Потрібно терміново отримати кисень. Центр керування
на Землі пропонує розкласти воду під дією електричного струму. Потрібно
обчислити масу води для отримання 1000 л кисню (за н. у.).
Задача 21. Задача-малюнок

На планці закріплені ложечки з речовинами А, Б, В, Г. У стаканах
міститься концентрована хлоридна кислота. При опусканні планки ложечки з
речовинами занурюються в кислоту. Речовина А з шипінням "бігає по
поверхні кислоти", зменшується у розмірах. Речовина А і газ, що виділяється
внаслідок реакції, чисто загоряються. Речовина Б вступає в реакцію з
виділенням великої кількості газу. Речовина В покривається бульбашками
газу, кількість їх збільшується, але значно менше, ніж у перших двох
випадках. Поверхня речовини Г не змінюється. Визначте, в якому періоді і
якій групі періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделєєва розміщені
елементи, з простими речовинами яких працюють у даному досліді. Відомо,
що відносна атомна маса елементів зростає від А до Г, різниця за масою між
елементами невелика.
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3. ПРИКЛАДИ КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ
9 КЛАСУ
Задача 1. Прочитайте уривок з книжки Н. Мєзєніна «Занимательно о
железе» «Історія зберігає численні приклади використання залізних грошей.
Вони були в ужитку у стародавній Спарті. У IX ст. до н. е. спартанський
правитель Лікург, керуючись ідеологією войовничого екстремізму, вилучив з
обігу золото й срібло і ввів гроші із заліза. Монети Лікурга були незручної
форми, мали величезну вагу та мізерну вартість і ніде, окрім Спарти, не
приймались як гроші, що не дивно – виготовлялися вони з металу, який був
навмисно зіпсований…»
Запитання 1. (перевіряє вміння застосовувати знання в побуті).
Передбачте яким чином могли бути зіпсовані залізні монети. Свою відповідь
підтвердьте рівнянням реакції. Складіть електронний баланс записаної
реакції та вкажіть який з атомів віддає електрони і скільки.
Правильна відповідь: Дається відповідь, в якій наводиться факт
іржавіння заліза під дією вологи й кисню повітря. Записане рівняння реакції
4Fe + 6H2 O + 3O2 = 4Fe(OH)3 . Складений електронний баланс і визначено,
що Ферум віддає 3 електрона, а Оксиген приймає 4 електрони
Fe0-3 е→ Fe+3
О2+4 е→2О-2
Запитання 2. (перевіряє вміння застосовувати знання в незнайомій
ситуації). Запропонуйте спосіб очищення залізних грошей. Запишіть
необхідне рівняння реакції.
Правильна відповідь: Дається відповідь, в якій наводиться факт
використання, наприклад, хлоридної кислоти, яка буде розчиняти ферум(ІІІ)
гідроксид. Записане рівняння реакції Fe(OH)3 + 3HCl = FeCl3 + 3H2O .
Запитання 3. (перевіряє вміння робити обчислення за хімічними
рівняннями). Залізні монети за правителя Лікурга доходили у вазі до 16 кг.
Прийміть, що на поверхні монет утворюється наліт масою 535 г.
Скористайтесь рівнянням, записаним у попередній відповіді та обчисліть, яку
40

масу (г) запропонованої Вами речовини треба взяти для очищення поверхні
монет.
Правильна відповідь: Дається відповідь, в якій записують з попередньої
відповіді

рівняння

реакції,

за

рівнянням

складається

пропорція

й

обчислюється маса хлоридної кислоти, яку необхідно взяти.
Fe(OH)3 + 3HCl = FeCl3 + 3H2O .
1 моль

3 моль

М=56+51=107 г/ моль М=1+35,5=36,5 г/моль
m= 107 г

m =36,5*3=109,5 г

х=535*109,5/107
х= 547,5 г
Відповідь: 547,5 г
Запитання 4. (перевіряє вміння прослідковувати взаємозв’язки між
будовою та застосуванням металів й аргументовано доводити свою думку).
Вкажіть який з трьох запропонованих в уривку металів найкраще
використати для виготовлення грошей. Аргументуйте свою думку з хімічної
та економічної точки зору.
Правильна відповідь: Дається відповідь, в якій йде мова про те, що
найкращим металом може бути, наприклад, срібло, оскільки воно як мало
активний метал буде стійким до дії зовнішнього середовища. А з
економічної точки зору, дешевше, ніж золото.
Запитання 5. (перевіряє вміння аргументовано висловлювати думку і
застосовувати знання в незнайомій ситуації). Запропонуйте інший метал або
сплав для виготовлення грошей. Аргументуйте свою думку з хімічної та
економічної точки зору
. Правильна відповідь: Дається відповідь, в якій йде мова про будь-який
сплав, з обґрунтуванням своєї думки.
Задача 2. Прочитайте уривок з трагедії У. Шекспіра «Гамлет,принц
Датський.» І , 5:
«Біжить і збуджується кров від неї,
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Як від краплини оцту молоко.
Загусла так раптово кров і в мене.»
Запитання 1. (перевіряє вміння застосовувати знання в незнайомій
ситуації). Поясніть яке явище відбувається з молоком. Що зумовлює зміни в
молоці? Свою думку підтвердьте рівнянням реакції.
Правильна відповідь: Дається відповідь, в якій йде мова про хімічне
явище скисання молока. Бактерії є збудниками процесу бродіння. Записане
рівняння реакції
Запитання 2. (перевіряє вміння застосовувати знання в незнайомій
ситуації). Дайте назву утвореній речовині і поясніть як хімічним шляхом
можна довести наявність нової речовини.
Правильна відповідь: Дається відповідь, в якій йде мова про
застосування

індикаторів,

наприклад,

метилового

оранжевого.

Цей

індикатор в кислоті змінює свій колір на червоний.
Запитання 3. (перевіряє вміння аргументовано висловлювати свою
думку). Запропонуйте спосіб збереження свіжості молока. Поясніть що буде
відбуватися з молоком під час застосування запропонованих Вами способів.
Правильна відповідь: Дається відповідь, в якій йде мова про такі
способи, наприклад, як кип’ятіння або пастеризація. Дається пояснення, що
при цьому зменшується вміст бактерій
. Запитання 4. (перевіряє вміння застосовувати знання в незнайомій
ситуації). Поясніть причину використання людиною молока як харчового
продукту.
Правильна відповідь: Дається відповідь, в якій йде мова про харчову та
біологічну цінність молока.
Запитання 5. (перевіряє знання та розуміння певних понять). Дайте
систематичну (наукову) назву оцту та запишіть його структурну формулу.
Правильна відповідь: Дається відповідь, в якій вказується наукова назва
кислоти – етанова кислота. Наводиться структурна формула кислоти
42

Запитання 6. (перевіряє знання та розуміння певних понять). Вкажіть до
якого класу сполук належить названа Вами в попередній відповіді речовина
та підтвердьте свою відповідь рівнянням реакції.
Правильна відповідь: Дається відповідь, в якій вказується, що етанова
кислота належить до класу одноосновних карбонових кислот. Записується
рівняння реакції, наприклад, з металом .
Запитання 7. (перевіряє вміння застосовувати знання в незнайомій
ситуації та аргументовано висловлювати свою думку). З давнини речовина,
про яку йде мова в двох попередніх запитаннях, відома людям у вигляді
винного оцту. Поясніть чому виникла така назва. Свою відповідь підтвердьте
рівняннями реакцій.
Правильна відповідь: Дається відповідь, у якій вказується на те, що в
давні часи люди помітили, що етанова кислота утворювалася при
поступовому бродінні вина. Записуються рівняння реакцій спиртового та
оцтовокислого бродіння.
Задача. 3. Натуральний мед недарма вважають унікальним продуктом.
До його складу входить більше 300 складових. Масова частка глюкози і
фруктози складає 80%, води – 18%, мурашиної, лимонної кислот, воску – 2%.
Отримання меду натурального супроводжується значними матеріальними
затратами. У зв'язку з високими цінами на мед його часто піддають
фальсифікації. Фальсифікований мед часто містить домішки крохмалю,
крейди, хлоридів, сульфатів. Для визначення домішок мед розчиняють у воді,
відфільтровують від воску і проводять хімічні реакції.
Завдання 1. (перевіряє вміння використовувати якісні реакції, складати
рівняння

хімічних

реакцій,

удосконалює

навички

виконання

експериментальних завдань) Складіть рівняння відповідних хімічних реакцій.
У шкільній хімічній лабораторії (дотримуючись правил ТБ) за допомогою
відповідних реактивів проведіть їх.
Відповідь: Визначення крохмалю: до пробірки із водним розчином меду
додати 1-2 краплі розчину йоду. Поява синього забарвлення вказує на
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наявність крохмалю у речовині. Якісна реакція на крохмаль – взаємодія
крохмалю з йодом. Визначення хлоридів: до пробірки із водним розчином меду
додати розчину арґентум нітрату. Поява білого сирнистого осаду вказує на
наявність хлоридів у продукті. Якісна реакція на хлориди: 2AgNO3 + СaCl2 →
Сa(NO3)2 + 2AgCl↓, де AgCl — білий, сироподібний осад. Вазначення
карбонатів (крейди): до пробірки із водним розчином меду додати розчину
декілька крапель оцтової або хлоридної кислоти. Відбувається скипання
часточок продукту, виділяється вуглекислий газ, що свідчить про наявність
крейди у продукті. Якісна реакція на карбонати: CaCO3 + 2HCl = CaCl2 +
CO2↑ + H2O, де CO2↑ - вуглекислий газ. Вазначення сульфатів: до пробірки із
водним розчином меду додати розчину барій хлориду. Поява білого осаду
вказує на наявність сульфатів у продукті. Якісна реакція на сульфати:
Nа2SO4 + ВaCl2 = 2NаCl + ВaSO4↓, де ВaSO4↓ — білий осад.
Завдання 2. (формує вміння використовувати хімічні знання у побуті
для

визначення

аргументовано

якості

продуктів

висловлювати

харчування,

думку)

Зробіть

робити
висновок

узагальнення,
про

склад

фальсифікованого меду.
Відповідь: Отже, за допомогою якісних реакцій ми експериментально
довели, що до складу фальсифікованого меду можуть входити такі
домішки: крохмалю, крейди, хлоридів, сульфатів.
Задача 3. Фермер-початківець Грицько для боротьби з фітофторою, яка
викликає захворювання багатьох рослин, вирішив скористатися бордоською
сумішшю. Для її приготування йому знадобився 7%-овий розчин СuSO4, але
в наявності були лише яскраво-сині кристали мідного купоросу. Змішавши
70 г купоросу й 1 л води, Грицько замислився, а чи отримав він розчин
потрібної концентрації?
Розв'язання: (Мідний купорос – одна з найвідоміших юним хімікам солей,
завдяки простоті вирощування з його розчину гарних кристалів. Та не всі
звертають увагу, що яскраво-сині кристали мідного купоросу по суті є
твердим розчином, бо містять кристалізаційну воду. Формула мідного
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купоросу: СuSO4

2О.

Розв’язувати задачу зручно за “правилом хреста”,

представивши мідний купорос як 64%-овий розчин СuSO4. Тоді для
приготування 7%-ового розчину воду і мідний купорос слід змішувати у
пропорції 57:7, тобто до 1 л води необхідно додати 123 г мідного купоросу).
Задача 4. Одного разу мама з сином вирішили провідати дідуся у
лікарні. І побачили,як медсестра готує крапельницю. До її складу входили
ліки та фізіологічний розчин(який складається з 85 % розчину солі та води)
Обрахуйте скільки потрібно взяти грамів води та розчину солі з масовою
часткою 45 % щоб отримати фізіологічний розчин масою 120 грам ?
1.Вказати, які дані необхідні для розв’язання задач?
2.Вказати ключові слова для пошуку необхідних даних.
3.Вказати, що потрібно знати,щоб виконати задачу?
4.Зробити обрахунки,скільки потрібно води та розчину солі.
5.Підвести підсумки.
Задача5 .Іванко з татом,кожні літні канікули ходять в похід. Вони
ретельно

вибирають

погоду,щоб

умови

перебування

в

лісі

були

комфортними,складають необхідні речі і продукти,готують намет. Тато
навчає Іванка готувати смачну їжу приготовлену на вогні,для якої головне
вміти правильно посолити страву. Скільки потрібно взяти солі і води,щоб
приготувати суп вагою 2 кг з масовою часткою солі 2 %.
1.Вказати, які дані необхідні для розв’язання задач?
2.Вказати ключові слова для пошуку необхідних даних.
3.Вказати, що потрібно знати,щоб виконати задачу?
4.Зробити обрахунки,скільки потрібно води та розчину солі.
5.Підвести підсумки.
Задача 6 . Біля багатьох колодязів у наших селах ростуть кущі калини.
Ця рослина має гарне листя чимось схоже на кленове,квітне однією з
останніх. Кажуть,що після того,як уже відцвіла калина,уже не буде
заморозків.

Мама

розповідала,що

ягоди

калини

дуже

корисні.
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Наприклад,допомагають вони під час застуди,особливо якщо хворий дуже
сильно кашляє. Обрахуйте скільки потрібно взяти калини для приготування
розчину масою 25 грам з масовою часткою розчинної речовини 10%.
1.Вказати, які дані необхідні для розв’язання задач?
2.Вказати ключові слова для пошуку необхідних даних.
3.Вказати, що потрібно знати,щоб виконати задачу?
4.Зробити обрахунки,скільки потрібно води та розчину солі.
5.Підвести підсумки.
Задача 7. У чому тільки не солили огірки наші бабусі та прабабусі – у
дерев’яних бочках, тазиках та інших ємностях. В умовах міської квартири
досить складно використовувати для засолювання дерев’яну бочку , тим не
менш, до вибору посуду слід підходити дуже уважно. Для того щоб вони
були такими ж, як у бабусі, необхідно слідувати таким інструкціям. Для
соління огірків використовують 7 % розчин кухонної солі. Саме цей розчин
пригнічує діяльність хвороботворних мікроорганізмів і цвілевого грибка.
Розрахуйте масу солі і води для приготування 1 кг. такого розчину?
1.Вказати, які дані необхідні для розв’язання задач?
2.Вказати ключові слова для пошуку необхідних даних.
3.Вказати, що потрібно знати,щоб виконати задачу?
4.Зробити обрахунки,скільки потрібно солі та води для приготування
розчину.
5.Підвести підсумки.
Задача 8.Історія продукту, що одержав назву морозиво, почалася дуже
давно, ще за 3000 років до нашої ери в Китаї. Десерти з лимона, води і
натуральних смакових речовин, молока, а також змішані зі снігом або льодом
фруктові соки, натуральні або підсолоджені – рятували від жари жителів
Китаю. Рецепт смачного засобу від жари поступово поширювався по всій
Центральній Азії. Європа дізналася про заморожений десерт від Марко Поло,
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що був свідком продажу морозива в магазинах Китаю. Як подарунок
монгольського Кублай-хана Поло привіз рецепт готування морозива –
замороженого щербетоподібного блюда, що поповнило перелік самих
вишуканих блюд італійської знаті. Але поряд з тим з морозива можна
приготувати безліч інших страв . Як?Давайте порахуємо яку масу молока 10
% жирності і пломбіру 30% жирності треба взяти,щоб приготувати 100 грам
20 % розчину новорічного коктейлю?
1.Вказати, які дані необхідні для розв’язання задач?
2.Вказати ключові слова для пошуку необхідних даних.
3.Вказати, що потрібно знати,щоб виконати задачу?
4.Зробити обрахунки,скільки потрібно

молока та пломбіру для

приготування коктелю.
5.Підвести підсумки.
Задача 9. Учні нашого класу захотіли піти в ліс на прогулянку.
Вчителька запропонувала взяти кошики, адже о цій порі можна назбирати
багато грибів. Софійка довго розпитувала у вчительки як розрізнити їстівні
гриби Ось уже чудова лісова поляна. Як тут багато грибів! Ось Андрійко
нахилився і обережно зрізує великий білий гриб. Майже повна корзина у
Оленки. А неподалік лисички виглядають із травички. Вчителька розповіла
скільки смачних страв можна приготувати з грибів,а також ,що більшість
свіжих грибів містять 90 % води,а сушені 12 % води. Обрахуйте скільки
сушених грибів можна отримати із 20 кг. свіжих?
1.Вказати, які дані необхідні для розв’язання задач?
2.Вказати ключові слова для пошуку необхідних даних.
3.Вказати, що потрібно знати,щоб виконати задачу?
4.Зробити обрахунки,скільки сушених грибів можна отримати.
5.Підвести підсумки.
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Задача 10. На уроці біології вчителька розповіла,що солоний смак
морській воді надають розчинені мінеральні речовини – головним чином,
сполуки натрію і хлору. Завдяки тому, що вода в морях і океанах постійно
перемішується хвилями і течіями, її склад практично однаковий. Тобто, з
якою б глибини і в якому б місці ми не взяли воду, склад її буде ідентичним,
хоча абсолютна кількість солей і може бути по-різною. Обчисліть масу
прісної води,яку необхідно додати до 4 кг морської води,щоб зменшити в ній
уміст солей у 2,5 рази.
1.Вказати, які дані необхідні для розв’язання задач?
2.Вказати ключові слова для пошуку необхідних даних.
3.Вказати, що потрібно знати,щоб виконати задачу?
4.Зробити обрахунки,для зменшення вмісту солей у морській воді.
5.Підвести підсумки.
Задача 11.Одного літного вечора бабуся з онучкою вирішили за вечерею
попити чаю. Бабуся розповіла,що довгий час споживання цукру вважалося
ефективним засобом при різних захворюваннях серцево-судинної, нервової і
травної систем. В останні роки дослідники схиляються до необхідності
обмеження

вживання

цього

продукту

,адже

він

призводить

до

збільшення холестерину і цукру в крові. Знайдіть масову частку цукру в
склянці,якщо в ньому на 200 грамів води припадає 3 чайні ложки цукру.
Маса цукру в 1 чайній ложці дорівнює 10 грам.
1.Вказати, які дані необхідні для розв’язання задач?
2.Вказати, що потрібно знати,щоб виконати задачу?
3.Яка маса цукру в 3 чайних ложках?
4.Зробити обрахунки,знайти масову частку цукру в склянці води.
5.Підвести підсумки.
Задача 12.Під час приготування холодцю із однієї літри розчину з
масовою часткою Nа СІ 3,7% і густиною 1,025 випарувалось 200 г води.
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Чому дорівнює масова частка Nа СІ в одержаному після випаровування
розчині?
Розв’язування:
1) Обраховуємо масу m 1 вихідного розчину:
m 1 = V ρ = 1000 ∙ 1,025 = 1025 г.
2) Знаходимо масу хлориду натрію в вихідному розчині: m (Nа СІ) =m1∗
ω 100 = 1025∗3,7/100 = 38 г.
3) Обраховуємо масу розчину m 2 після випаровування: m 2 = m 1 - m(Н2О)
=1025 – 200 = 825г
4) Знаходимо масову частку хлориду натрію в отриманому розчині: ω2
(Nа СІ) = m(Nа СІ)/m 2 100% = 38/ 825 100% = 4,6%
Відповідь: масова частка кухонної солі в розчині – 4,6 %.
Задача 13. Для соління огірків кухарі використовують 7%-й розчин
кухонної солі. Саме такий розчин в достатній мірі пригнічує життєдіяльність
хвороботворних бактерій і пліснявих грибів і в той же час не перешкоджає
процесам молочнокислого бродіння. Розрахуйте скільки грамів кухонної солі
та води необхідно взяти, щоб приготувати 10 літрів такого розсолу?
Розв’язування:
1) За умовою задачі для того, щоб приготувати 7% -й розчин хлориду
натрію необхідно 7г солі (NаСІ ) розчинити в 100 мл води (Н2О) Враховуючи,
що в 1 л міститься 1000 мл, відповідно, в 10 л міститься 10 000 мл.
Знайдемо скільки г солі міститься в 10 000 мл води. Складаємо пропорцію: в
100мл Н2О міститься 7г Nа СІ в 10 000 мл Н2О міститься хг Nа СІ Звідки: х
= 7∗10 000/100 = 700г
2)Вирахуємо масу води, яку необхідно взяти для приготування розчину
за формулою: m (розчинника) = m (розчину) - m (розчиненої речовини)
m(Н2О) = 10 000 – 700 = 930 (г).
Відповідь: маса кухонної -700г, а маса води – 930г.
Задача14. При сушінні яблука втрачають 84% своєї вологи. Скільки
треба взяти свіжих яблук, щоб одержати 12 кг сушених?
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Розв’язування: При сушінні залишається тверда маса: 100% - 84% =
16% Складаємо пропорцію: 16% - 12 кг
100% - х кг
Х = 12* 100 : 16 = 75 (кг)
Відповідь: 75 кг свіжих яблук.
Задача15. У Стародавньому Римі дію оцтової кислоти на свинець
використовували для виготовлення густого солодкого напою „сапу”. Скисле
вино наливали у свинцеві горнятка й витримували на повітрі деякий час.
Римські аристократи істотно вкорочували собі життя, ласуючи цим трунком.
Адже солодкий смак йому надавав, так званий, свинцевий цукор, який ще
називають „цукром Сатурна” – отруйний плюмбум (ІІ) ацетат, який
утворювався в результаті реакції взаємодії етилового спирту свинцю та
кисню.. Запишіть рівняння реакції, за яким проходить цей процес.
Розв’язування:
4СН3 СООН + 2Рв +О2 → 2 (СН3 СОО)2 Рв + Н2О
Задача 16. За давніми рецептами, перед коптінням окорока, м'ясо
занурювали на кілька діб у концентрований розчин кухонної солі. Для цього
сіль розчиняли в гарячій воді, а потім цей розчин охолоджували. Так, із 10 34
кілограмів розчину з масовою часткою натрій хлориду (NаСІ ) 20% при
охолодженні виділилось 400 грамів солі. Чому дорівнює масова частка натрій
хлориду в охолодженому розчині?
Розв’язування: Вводимо позначення: ω1 , ω2 - масові частки солі
(розчиненої речовини) відповідно в 1 розчині, в 2 розчині. m
(речовини)

–

маси

розчинених

речовин

в

1

(речовини), m

відповідних

2

розчинах.

Використовуючи формулу знаходження масової частки речовини (солі) в
розчині: ω1(речовини) = m 1 (речовини)/ m 1 (розчину) визначимо масу першої
речовини: m 1 (речовини) = m 1 (розчину)*ω1(речовини) Одержуємо:
m 1 (речовини) = m 1 (розчину)* ω1(речовини)
m 1 (речовини) = 10000* 0,2 = 2 000 (г) Якщо розчин 20 – процентний,
то масова частка солі в ньому 0,2. За умовою задачі при охолодженні
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розчину хлориду натрію (Nа СІ ) виділилось 400г солі. Відповідно маса
розчиненої речовини в одержаному розчині дорівнює: m

2

(речовини) =2000-

400 = 1 600 (г) Знаходимо масу 2 розчину: m 2 (розчину) = 10000 – 400 = 9 600
Запишемо загальну формулу для знаходження масової частки солі в
одержаному розчині: ω2 (речовини) = m 2 (речовини) / m 2 (розчину)
. ω2 (речовини) = 1600:9600 = 0,167 або 16,7 %
Відповідь: Масова частка натрій хлориду в охолодженому розчині –
16,7%.
Задача17. Зараз важко уявити як можна приготувати безліч страв без
такого необхідного мінералу як сіль. Але колись сіль була дорогим товаром.
Ломоносов писав, що в той час за чотири невеликих куска солі в Абіссінії
можна було купити раба. Сіль подавали на стіл у дорогих сільничках, її
берегли, економили. Наявність солі на столі було ознакою добробуту і
благополуччя. Сьогодні у продажу є великий вибір солі, але найкориснішою
є морська кухонна сіль. Морська вода містить 6% солі. Скільки води
потрібно взяти, щоб отримати 42 кг солі?
Розв’язування:
Складаємо пропорцію:
6 кг солі міститься у 100 кг води
42 кг солі міститься у х кг води
m ( Н2О) - ? 100* 42/ 6 =700кг
Відповідь: 700 кг води.
Задача 18. Оцтова кислота була єдиною, яку знали стародавні греки.
Звідси її назва „оксос” – кисле, кислий смак. Оскільки кислотне середовище
пригнічує життєдіяльність мікроорганізмів, оцтову кислоту використовують
при консервуванні харчових продуктів, наприклад в складі маринадів. Аналіз
оцтової кислоти показує, що в ній на 2,1 вагові частини вуглецю приходиться
0,35 вагової частини водню і 2,8 вагової частини кисню. Густина пари
оцтової кислоти за воднем рівна 30Потрібно вивести молекулярну формулу
оцтової кислоти.
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Розв’язування:
Відповідно, її молекулярна м аса рівна

М( СXНYОZ) =30  2 = 60.

Знаходимо спочатку відношення між числом атомів вуглецю (X), водню (Y ),
і кисню ( Z) в молекулі оцтової кислоти (С XН YО Z)= X : Y : Z = 2,1/12 : 0,35
/1 : 2,8/16 = 0,175 : 0,35 : 0,175
Розділивши всі три члени другої половини рівності на 0,175, одержимо:
X : Y : Z = 1 : 2 : 1.
Найпростіша формула оцтової кислоти: СН2О.
Обраховуємо тепер, якою б була молекулярна вага оцтової кислоти,
якщо б найпростіша формула відповідала дійсному складу її молекули.
Одержуємо число 30. Але найдена дослідним шляхом молекулярна вага
оцтової кислоти рівна 60, тобто вдвоє більша вирахуваної. Звідси робимо
висновок, що в молекулі оцтової кислоти вдвічі більше атомів, ніж показує
найпростіша формула. Отже, її істинна ( молекулярна) формула С2Н4О2
Відповідь: формула оцтової кислоти С2Н4О2
Задача 19. Приготувавши 500г 12% розчину солі для маринаду,
виявилося, що він надто солоний. Тому до нього додали 300г води.
Визначити, якої концентрації розчин солі утворився.
Розв’язування:
у 100 г розчину міститься 12 г солі;
у 500г ------- 60г солі.
Якщо добавити до розчину 300г води. Його маса становитиме 500 +
300 = 800(г). Визначимо концентрацію новоутвореного розчину:
у 800г розчину міститься 60 г солі
у 100 г -------- х г солі
х = 100 * 60/800 =7,5 г або 7,5%
Відповідь: розчин став 7,5 – процентним.
Задача20.. Вода, що заливається в системи охолодження автомобілів,
потребує пом’якшення. Рекомендована доза кальцинованої соди – 6г на 10л
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води. Необхідно розрахувати скільки потрібно взяти кристалічної соди, щоб
замінити 6 г кальцинованої соди.
Розв’язування: Кальцинована сода – Na2CO3 Кристалічна сода - Na2CO3
10 Н2О М(Na2CO3) = 106 г/моль М(Na2CO3 10 Н2О) = 286 г/моль Потрібно
внести 6 г Na2CO3
У 286 г – 106 г Na2CO3
У хг – 6 г
х=16,2 г
m =16,2 г .
Відповідь: необхідно внести 16,2 г кристалічної соди
Задача21. У якому співвідношенні необхідно змішати концентровану
96%-у сірчану кислоту (ρ = 1,84) і воду (ρ = 1,00) для одержання
акумуляторної кислоти (ρ = 1,28)?
Розв’язування: Складаємо діагональну схему де вказуємо густини
вихідних і отриманих розчинів:
1,84

0,28
1,28

1,00

0,56

Із схеми випливає, що дану кислоту і воду необхідно змішати в
співвідношенні 0,28 : 0,56 або 1 : 2 по об’єму розчинів.
Задача 22. (формує вміння логічно мислити, аналізувати, математична
грамотність) Двоє нерозлучних друзів Літій і Алюміній пізно поверталися
додому. Їх зупинив знаменитий грабіжник Фтор, який вимагав від них
гаманці з електронами. Як ви гадаєте, який з друзів легше розлучився з своїм
гаманцем? Чому? Відповіді ілюструйте рівняннями, розставте коефіцієнти
методом електронного балансу. Вкажіть окисник та відновник
Задача 23 Буденне та звичне явище запалювання сірника являє собою
сукупність хімічних реакцій. Перш ніж загориться деревина, спалахує
головка сірника, до складу якої входить сірка. Горять також частинки
червоного фосфору, який міститься в обмазці, нанесеній на бокові частини
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коробки. Для того, щоб сірка й червоний фосфор загорілися при тій
температурі, яка утворюється в результаті тертя, необхідне додаткове
надходження кисню. Його забезпечує розкладання бертолетової солі КСlО3,
яка також входить до складу сірників.
Напишіть рівняння реакцій, що відбуваються при запалюванні сірника.
Визначте тип кожної з цих реакцій.
Задача 24. Під час згорання 1 моль ацетилену С2Н2 виділяється 1255
кДж тепла, а при згоранні 1 моль метану СН4 – 802 кДж тепла. Поясніть,
чому для зварювання та різання металів використовується ацетиленовокисневий пальник, а не метаново-кисневий, хоча метан – дешевший і
доступніший за ацетилен?
Задача 25. Першим газовану воду отримав Джозеф Прістлі. Саме він
виявив, що вода, через яку пропустили вуглекислий газ, стала приємною на
смак і краще втамовує спрагу. Кожного разу, відкорковуючи пляшку з
газованою водою, ми користуємося результатами цього відкриття.
Напишіть

рівняння

реакцій,

які

відбуваються

при

пропусканні

вуглекислого газу крізь воду (при цьому утворюється карбонатна кислота –
Н2СО3) та при відкорковуванні пляшки з газованою водою (карбонатна
кислота при цьому розкладається на вуглекислий газ і воду).
Запишіть реакцію, що відбувається при пропусканні вуглекислого газу
крізь воду як оборотну, зазначте пряму та зворотну реакції. Спрогнозуйте, як
на стан хімічної рівноваги вплине: а) збільшення; б) зменшення концентрації
вуглекислого газу.
4. ТЕСТОВІ КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ З ХІМІЇ
Хімічні елементи VIIА групи
Хлор
1. У 1774 році шведський хімік Карл Вільгельм Шеєле провів дослід і
описав його таким чином: «Я помістив суміш чорної магнезії з мурієвою
кислотою в реторту, до шийки якої приєднав міхур, з якого було викачане
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повітря, і поставив її на піщану баню. Міхур наповнився газом, що мав
жовто-зелений колір та різкий запах». У 1812 р. французький хімік ГейЛюссак дав цьому газу сучасну назву «хлор», що в перекладі з грецької
означає «жовто-зелений».Вкажіть сучасне позначення цієї реакції.
А. MnO2 + 4HCl = Cl2 + MnCl2 + 2H2O.
Б. K2Cr2O7 + 14HCl → 3Cl2 + 2KCl + 2CrCl3 + 7H2O
В. 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ +8H2O
Г. 2NaCl (розчин) + 2Н2О → Cl2↑ + Н2↑ + 2NaОН
2. Якою речовиною знезаражують питну воду, вибілюють льняні й
бавовняні тканини та папір?
А. Хлор
Б. Хлорне вапно
В. Хлоридна кислота
Г. Хлороводень.
3. Хлорне вапно та жавелеву воду використовують для відбілювання
тканин і паперу, дезинфекції. Чим обумовлена здатність цих речовин
знебарвлювати барвники та вбивати мікроорганізми?
А. Під дією сонячного проміння розкладаються з виділенням атомарного
кисню
Б. Під дією сонячного проміння розкладаються з виділенням озону
В. Під дією сонячного проміння розкладаються з виділенням хлору
Г. Під дією сонячного проміння розкладаються з виділенням водню.
4.Водний 0,9% розчин натрій хлориду близький до сироватки крові,
тому

називається

фізіологічним.

Він

використовується

для

внутрішньовенного введення у разі нестачі рідини в організмі хворого.
Обчисліть масу солі, необхідну для приготування 100 склянок масою по 400
г.
А. 36 г
Б. 360 г
В. 180 г
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Г. 18 г
5.При опіках хлоридною кислотою місце опіку промивається струменем
води. Вкажіть формулу речовини, 1% розчином якої потрібно обробити
ушкоджену ділянку після промивання водою.
А. СН3СООН
Б. NaHCO3
В. С6Н12О6
Г. KMnO4
6.Вкажіть формулу кислоти, яка створює оптимальну кислотність для дії
протеолітичних ферментів, викликає денатурацію і набухання білків,
забезпечує антибактеріальний ефект секрету, що виробляється в органі,
зображеному на малюнку:

А. СН3СООН
Б. H2CO3
В. Н2SО4
Г. HCl
Хімічні елементи VIА групи
Оксиген
7. В результаті реакції С6Н12О6 + 6О2 = СО2 + 6Н2О + 2,87106 Дж, що
відбувається в живих клітинах, утворюється енергія, що запасається в АТФ.
Який це процес?
А. Фотосинтез
Б. Дихання
В. Горіння
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Г. Гліколіз.
8. Чому після грози люди відчувають свіжість, а повітря здається більш
прозорим?
А. В повітрі утворилось багато кисню
Б. В повітрі утворився озон
В. Дощ змив пил та бактерії
Г. Дощова вода містить багато фітонцидів.
9. Якщо концентрація цього газу в повітрі збільшиться в рази, то
всі аеробні організми, у тому числі і людина, загинуть від гіпервентиляції,
дерева продовжать горіти, навіть якщо буде дощ. Про яку речовину йде
мова?
А. Кисень
Б. Азот
В. Вуглекислий газ
Г. Чадний газ.
10. Серед біологічних ефектів цього газу перші місця займають бактеріо, фунгі- і вірусоцидний ефекти, що призводить до втрати життєдіяльності
бактеріальної клітини і здатності її до розмноження. Він вбиває всі відомі
види грам-позитивних та грам-негативних бактерій, синьогнійну паличку, всі
ліпо- і гідрофільні віруси, в тому числі віруси гепатиту А, В, С, спори і
вегетативні форми всіх відомих патогенних грибів та простіших. Вкажіть
формулу газу.
А. О2
Б. NH3
В. О3
Г. СО.
11. Вкажіть екологічну проблему, з якою пов'язане збільшення потоку
сонячної радіації, що може впливати на різке зростання числа ракових
захворювань шкіри.
А. Парниковий ефект
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Б. Кислотні дощі
В. Озонова діра
Г. Збільшення радіації.
12. Після винайдення фреонів CFCl3 i CF2Cl2 медики, біологи вивчали їх
дію на людину і довкілля. Та жодна людина з цієї групи фахівців,
перевіряючи вплив цих речовин на здоров’я людини, не могла передбачити,
що на висоті у стратосфері 22 км є речовина, якій фреони через багато років
завдадуть непоправної шкоди. Вкажіть формулу цієї речовини.
А. СО2
Б. О2
В. О3
Г. СО.
13. За участю рослин і тварин у природі відбувається колообіг Оксигену,
що забезпечує постійний вміст його у повітрі. Головними постачальниками
кисню на Землі є зелені рослини, в яких відбувається фотосинтез. Вкажіть
процес, що зображено літерою а.

А. Гліколіз
Б. Світлова фаза фотосинтезу
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В. Темнова фаза фотосинтезу
Г. Хемосинтез.
14. Широке застосування кисню ґрунтується на його властивості
підтримувати горіння, процеси окиснення та забезпечувати дихання. В чому
полягає застосування кисню, вказаною цифрою 6.

А. Для дихання в особливих умовах (в авіації, на підводних роботах,
хворим)
Б. Окиснення палива у двигунах внутрішнього згоряння
В. У металургії і промисловості
Г. У медицині.
15.Під час виконання вільних вправ м'язи обох рук за 1 хв витрачають 12
кДж енергії. Вкажіть масу глюкози, яку витратять м'язи рук за 10 хв, якщо
кисень надходитиме до м'язів кров'ю у достатній кількості за рівнянням:
C6H12O6 + 6O2 + 38АДФ + 38H3PO4 = 6CO2 + 38АТФ + 44Н2О
А. 7,1 г
Б. 14,2 г
В. 28,4 г
Г. 42,4 г.
Сульфур
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16. Якщо відкриту склянку з концентрованою сульфатною кислотою
зрівноважити на терезах, то незабаром шалька зі склянкою опуститься. З чим
це пов'язано?
А. Концентрована сульфатна кислота поглинає багато вологи.
Б. Концентрована сульфатна кислота випаровується
В. В концентрованій сульфатній кислоті розчиняється кисень з повітря
Г. Концентрована сульфатна кислота розкладається на важчі сполуки.
17. Травлення металу – це хімічна обробка, яку застосовують на
металообробних заводах для очищення поверхні металевих виробів. Виберіть
реакцію, що лежить в основі цього процесу?
А. CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O
Б. NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O
В. Ca + H2SO4 = CaSO4 + H2
Г. Au + H2SO4 = AuSO4 + H2.
18.Чому концентровану сульфатну кислоту можна зберігати у стальних
резервуарах, а розбавлену – тільки у резервуарах, укритих із середини
кислотривким матеріалом?
А. Концентрована кислота пасивує залізо, а розбавлена реагує з ним
Б. Концентрована кислота не реагує з активними металами
В.

Концентрована кислота вступає в реакцію із залізом, але вона є

оборотньою
Г. Концентрована кислота перетворює залізо у більш міцний метал.
19.Які з газів: СО2, NH3, HCl можна сушити, пропускаючи їх через
концентровану сульфатну кислоту?
А. СО2, HCl (не реагують із кислотою)
Б. NH3(реагує з кислотою)
В. СО2 (не реагує з кислотою)
Г. HCl (не реагує з кислотою)
20.Сірчана мазь широко використовується в медицині, оскільки чинить
протимікробну і протипаразитарну дію. При взаємодії сірки з органічними
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речовинами утворюються сульфіди і пентатіонова кислота, що мають
антисептичну дію. Яку хворобу лікують за допомогою цієї мазі?
А. Короста
Б. Герпес
В. Дерматит
Г. Вітиліго.
21. Вкажіть формулу сполуки Сульфуру, що є дуже отруйною, оскільки
зв’язує гемоглобін, утворюючи з йоном Fe2+, що входить до його складу,
малорозчинну сполуку — ферум(ІІ) сульфід.
А. H2SO4
Б. SO2
В. SO3
Г. H2S.
22. Вкажіть назву газу, що утворюється під час гниття сірковмісних
органічних речовин різних рослинних і тваринних решток, чим пояснюється
характерний неприємний запах стічних вод, вигрібних ям і звалищ сміття.
А. Аміак
Б. Сірководень
В. Озон
Г. Чадний газ.
23. Солом'яні капелюхи роблять із відбіленої соломи, яка під впливом
сонячного світла поступово жовтіє, повертаючи свій попередній колір. Газ,
що застосовують для відбілювання не руйнує забарвлюючі речовини, а
утворює з ними безбарвні речовини, які з часом можуть поступово
розкладатися. Вкажіть

формулу

газу,

яким

відбілюють

солому

для

виготовлення капелюхів?
А. Cl2
Б. O3
В. O2
Г. SO2 .
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24. На заводах України з виробництва сульфатної кислоти одержано за
рік 28 млн т піритних огарків, які містять 39% заліза. Яку масу заліза з них
можна додатково одержати?
А. 5,56 ∙ 106 т
Б. 10,92 ∙ 106 т
В. 15,64 ∙ 106 т
Г. 21, 45 ∙ 106 т.
25.Вкажіть характеристику реакції, що зображена на малюнку, через яку
розведення сульфатної кислоти не можна робити навпаки:

А. Ендотермічна реакція
Б. Екзотермічна реакція
В. Каталітична реакція
Г. Відбувається самозагоряння.
26. Озеро Смерті, розташоване в Сицилії називають «Мертвим». Біля
берегів озера не ростуть рослини, там не живуть риби або інші живі
організми, а птихи там ніколи не літають. Той, хто ненароком потрапляє в
озеро, відразу вмирає. Якщо на пару секунд опустити в озеро руку, то
моментально шкіра на руці почервоніє, покриється пухирями, і почне
облазити, оголюючи м’язову тканину. Вкажіть, яка речовина міститься в
"Мертвому" озері.
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А. NaCl
Б. BaSO4
В. H2SO4
Г. H2SiO3.
27. Відомо, що пари ртуті є сильною отрутою. Ртуть із розбитого
градусника при ударі перетворюється на дрібні краплі і розсіюється по
приміщенню. Поступово випаровуючись, вона отруює повітря у приміщенні.
Якщо людина дихає цим повітрям постійно, ртуть накопичується в організмі
– в нирках, в печінці, у мозку, і в людини розвивається хронічна ртутна
інтоксикація. Вкажіть реакцію, яку потрібно здійснити при знешкодженні
ртуті.
А. 2Hg + O2 = 2HgO
Б. Hg + S = HgS
В. 3Hg + 2P = Hg3P2
Г. 2Hg + 2H2SO4 = Hg2SO4 + SO2 + 2H2O.
28. Сірководень – отруйний газ, значне його накопичення у ґрунті було б
шкідливим для рослин. Сірководень не накопичується у ґрунті, завдяки
діяльності сіркобактерій. Це перетворення називається сульфуризацією.
Вкажіть реакції, що відображають цей процес.
А. 2H2S + O2= 2H2O + S2;

S2 + 2H2O + 3O2= 2H2SO4

Б. Н2 + S = Н2S;

H2S + 2NaOH(надл.) → Na2S + 2H2O

В. H2 + S → H2S↑;

H2S + 2HNO3(конц.) = S↓ + 2NO2↑ +

2H2O
Г. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑;

2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2О

Хімічні елементи VА групи
Нітроген
29. Вкажіть елементи, які український

біохімік, професор Давид

Лазарович Фердман назвав "елементами життя і мислення"
А. N, О
Б. N, С
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В. N, Н
Г. N, Р
30. Вважають, що у первинній атмосфері Землі молекулярного азоту не
було, а замість нього атмосфера нашої планети складалася спочатку з
летючих речовин, що утворювалися в земних надрах: Н2, Н2О, СО2, СН4,
NH3. Вільний азот якщо й виходив назовні як продукт вулканічної діяльності,
то

одразу

ж

перетворювався

на амоніак.

Однак

пізніше

внаслідок фотосинтезу з'явився молекулярний азот. Вкажіть реакції, що
відображають цей процес.
А. 6CO2+6H2O=C6H12O6+6O2; 4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H20
Б. 6CO2+6H2O=C6H12O6+6O2;

4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O

В. 6CO2+6H2O=C6H12O6+6O2; 2NH3 + O2 → N2 + 3H2 + О2
Г. 6CO2+6H2O=C6H12O6+6O2; 2NH3 + O2 → N2 + 3H2 О+ О2
31. Найактивнішими фіксаторами атмосферного азоту є бульбочкові
бактерії в асоціації з бобовими рослинами, котрі за рік можуть нагромадити
на площі 1 га

до

60-300 кг

азоту.

В

які

речовини

перетворюється

атмосферний азот?
А. В аміак та сполуки амонію (NH4+)
Б. В нітритну кислоту
В. В нітратну кислоту
Г. В нітриди металів
32. Дайверам, які використовують балони з повітрям не рекомендують
занурюватися занадто глибоко, адже це небезпечно для життя. Якщо все-таки
треба зануритися на велику глибину, використовують газові суміші, у яких
азот замінено на інший інертний газ. Чому?
А. При підвищеному тиску азот може спричиняти сп’яніння та наркоз
Б. При підвищеному тиску азот перетворюється на нітратну кислоту
В. При підвищеному тиску азот перетворюється на амоніак
Г. При підвищеному тиску азот руйнує кисень в балоні.
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33. При спливанні з великої глибини, в аквалангу або без нього, в
водолаза може виникнути кесонна хвороба. Вдихуване повітря розчиняється
в крові й разом з нею потрапляє в тканини. Чим вищий тиск, тим більше
повітря розчиняється в крові. Якщо тиск води раптом припиняється під час
швидкого піднімання водолазу на поверхню, то виділяється газ в дрібних
кровоносних судинах, що призводить до їх закупорки і блокування
ефективного кровообігу. Вкажіть формулу газу, що може призвести до
кесонної хвороби.
А. Н2
Б. СО2
В. О2
Г. N2.
34.Яку речовину використовували під час аварії на енергоблоці на
Чорнобильській АЕС для підтримки сталої температури в реакторі,
захованому в саркофаг?
А. Рідкий кисень
Б. Рідкий водень
В. Рідкий азот
Г. Сухий лід
35.

Чому

амоній

гідроген

карбонат

вважається

найкращим

розпушувачем тіста?
А. При його розкладі утворюються NH3, СО2, водяна пара, що є у
вигляді газів
Б. При його розкладі утворюються NH3, СО2, що є у вигляді газів
В. При його розкладі утворюються NH4ОН, вода, що є рідинами
Г. При його розкладі утворюються тільки СО2.
36. Вдихання малих кількостей цієї речовини стимулює роботу серця і
нервової системи, тому її дають нюхати при втраті свідомості та отруєнні
чадним газом, проте вдихання великих кількостей подразнює слизову
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оболонку очей і дихальних шляхів. При попаданні в організм викликає
нудоту, пронос, смерть від набряку гортані. Про яку речовину йде мова?
А. О2
Б. СО2
В. О3
Г. NH3
37. Якщо в суху колбу заповнену амоніаком і закриту пробкою із
вставленою трубкою з витягнутим кінцем, занурити у воду, до якої було
додано кілька крапель фенолфталеїну, то з безбарвної рідини починає бити
малиновий фонтан. Як пояснити це явище?
А. Амоніак взаємодіє з водою, в результаті утворюється амоній
гідроксид
Б. Амоніак не взаємодіє з водою
В. Амоніак взаємодіє з киснем, в результаті утворюється амоній
гідроксид
Г. Амоніак витісняє воду, в результаті утворюється нітратна кислота.
38. Випаровування цієї речовини використовують у холодильних
установках для створення штучного холоду. Штучний холод дає можливість
перевозити продукти, що швидко псуються на будь-які віддалі, зберігати їх
на складах. Яку речовину використовують?
А. Рідкий амоніак
Б. Рідкий кисень
В. Рідкий водень
Г. Рідкий азот
39. При потраплянні на шкіру нітратна кислота викликає утворення
жовтих плям. Чому?
А. З білками нітратна кислота утворює речовини яскраво-жовтого
кольору
Б. З вуглеводами нітратна кислота утворює речовини яскраво-жовтого
кольору
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В. Це якісна реакція на визначення ліпідів в шкірі
Г. Це біуретова реакція – якісна реакція на визначення білків.
40. В одній порцеляновій чашці випарили досуха розчин амоніаку, в
другій – водний розчин натрій гідроксиду. Чи можна, не роблячи ніяких
випробувань, сказати, в якій чашці був розчин амоніаку?
А. Під час випарювання розчину амоніаку у чашці залишиться твердий
залишок
Б. Під час випарювання розчину амоніаку у чашці залишиться осад
синього кольору
В. Під час випарювання розчину натрій гідроксиду у чашці залишиться
драглиста речовина
Г. Під час випарювання розчину натрій гідроксиду у чашці залишиться
твердий залишок.
41. В двох однакових закритих посудинах знаходяться два гази: в одній
– кисень, в другій – амоніак. Як, не відкриваючи посудини, визначити, в якій
із посудин знаходиться кожний газ?
А. Посудина з амоніаком буде важчою
Б. Посудина з киснем буде важчою
В. Посудина з киснем буде блакитною
Г. Посудина з амоніаком буде блакитною
42.

У

1798

році

британський фізик і хімік,

член Лондонського

королівського наукового товариства Гемфрі Деві дослідив фізіологічну дію
"звеселяючого газу". За свідченням людей, які були присутні на одному із
сеансів наркозу одні джентльмени стрибали на столах і стільцях, у інших
розв'язувався язик, теті билися. Анастазіологи і тепер використовують цей
газ разом з іншими препарати для наркозу під час хірургічних операцій.
Вкажіть формулу газу.
А. H2S
Б. N2O
В. NO2
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Г. N2О3
43. З якою метою під час приготування м’ясних продуктів застосовують
натрій нітрат?
А. Для підвищення вмісту у м’ясних виробах водопоглинаючих білків
Б. Для запобігання окиснення м’яса, їх довшого зберігання
В. Для зменшення собівартості продуктів
Г. Для надання м’ясним виробам щільної консистентності.
44. Ці солі – не отруйні, проте в організмі перетворюються на отруйні
речовини – нітрити, які взаємодіють з гемоглобіном крові, утворюючи
метгемоглобін, який втрачає червоне забарвлення і набуває темнокоричневого кольору. Метгемоглобін не здатний переносити кисень. Виникає
киснева недостатність, порушується тканинне дихання. Про солі якої кислоти
йде мова?
А. H2SO4
Б. HNO2
В. HNO3
Г. HCN
45.

Нітрогліцерин,

тринітротолуол

–

динаміт,

вибухові

піроксилін,
речовини,

пікринова
які

кислота,

використовують

у зброї, будівництві, гірництві, а також у наукових дослідженнях як простий
та зручний засіб отримання високих температур, великих швидкостей та
надвисоких тисків. Вкажіть назву речовини, на основі якої добувають ці
речовини.
А. Сульфатна кислота
Б. Нітратна кислота
В. Ціанідна кислота
Г. Амоніак.
46. Під час другої світової війни, коли Німеччина вдерлася до Данії,
угорський хімік Дьєрдь де Гевеші розчинив золоті медалі німецьких
лауреатів Нобелівської премії Макса фон Лауе та Джеймса Франка в царській
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водці, щоб запобігти захопленню їх нацистами. Він розташував розчини на
поличці в Інституті Нільса Бора як звичайні хімікати. Після війни де Гевеші
повернувся, знайшов розчини там, де він їх залишив, і виділив золото з
кислоти. Золото було повернуто до Шведської королівської академії наук і
Нобелівського фонду, які переплавили медалі та знову вручили їх Лауе і
Франку. Вкажіть формулу царської водки.
А. HNO3(1 об'єм) і H2SO4 (3 об'єми)
Б. HNO3(1 об'єм) і H2SO3 (3 об'єми)
В. HNO3(1 об'єм) і HCl (3 об'єми)
Г. HNO3(1 об'єм) і HCN (3 об'єми)
47. З якої причини у ХІХ ст. люди почали масово вкривати дахи своїх
будинків черепицею?
А. На металевих дахах сильно розросталась цвіль та шкідливі водорості
Б. Металевий дах сильно нагрівався на Сонці
В. Кислотні дощі руйнували металеві дахи
Г.

Припускали, що саме металевий дах призводив до невиліковних

захворювань людини.
48. Чому концентрація нітратів в овочах, вирощених у теплицях, значно
вища, ніж в овочах, вирощених на відкритому ґрунті?
А. У теплицях висока температура
Б. У теплицях підвищений вміст вуглекислого газу
В. У теплицях підвищена вологість і брак світла
Г. У теплицях штучне освітлення.
49. Присутність нітрат-іонів у мінеральних добривах виявляють під час
нагрівання добрива з концентрованою сульфатною кислотою і мідними
ошурками. Яка ознака реакції?
А. Виділення газу з різким запахом – NH3
Б. Виділення газу бурого кольору – NO2
В. Утворення синього осаду Сu(OH)2
Г. Утворення чорного порошку СuO.
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50. При нестачі цього органогенного елемента затримується утворення
зеленої маси у сільськогосподарських рослин, вони погано ростуть, листя
стає блідо-зеленим і навіть жовтіє, буріє з верхівки і опадає. Вкажіть цей
хімічний елемент.
А. Р
Б. N
В. О
Г. К.
51. При очищенні попутних газів виділяють азот, який каталітично
окислюють для добування нітратної кислоти. Вкажіть масу нітратної
кислоти, що її можна добути з утвореного при окисненні нітроген (ІV)
оксиду масою 9,2 т.
А. 12,6 т
Б. 6,3 т
В. 25,2 т
Г. 14,4 т.
52. У нітрифікуючи бактеріях відбуваються процеси, які можна виразити
наступними рівняннями реакцій:
2NH3 + 3O2 =2HNO2 + 2H2O + 663 кДж
2HNO2 + O2 = 2HNO3 + 192 кДж.
Вкажіть

кількість

речовини

амоніаку,

яку

повинні

окиснити

нітрофікуючі бактерії для вивільнення 5 768 кДж енергії.
А. 3,373 моль
Б. 6,746 моль
В. 13,492 моль
Г. 14,4 92 моль.
Фосфор
53. Навіть незначна нестача цього елемента в організмі може призвести
до остеопорозу кісткових тканин, помітного зниження інтелектуальних даних
і загальної працездатності. Це проявляється у втраті короткочасної пам’яті,
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частих проявах слабкості, сонливості й головному болю. У людини з
дефіцитом макроелемента може зникнути інтерес до життя, до нових знань.
Вкажіть символ цього хімічного елемента.
А. F
Б. Fe
В. P
Г. Ca.
54. Процес займання сучасних сірників такий: при терті сірникової
голівки об намазку на коробці відбувається екзотермічна реакція між:
А. Червоним фосфором ( в намазці) і бертолетовою сіллю (в голівці
сірника)
Б. Сіркою( в намазці) і бертолетовою сіллю (в голівці сірника)
В. Червоним фосфором ( в голівці сірника) і бертолетовою сіллю (в
намазці)
Г. Сіркою( в намазці) і хлорату натрію (в голівці сірника).
55. Цей мікроелемент у рослин прискорює розвиток кореневої системи,
росту надземної частини рослини, прискорює початок плодоношення рослин,
впливає на смакові якості рослин. Якщо в ґрунті його не вистачає у злаків
утворюється неповноцінне насіння, припиняється ріст стебла, листки
скручуються, вкриваються червонуватими і фіолетовими плямами і невдовзі
відмирають. Вкажіть цей хімічний елемент.
А. Р
Б. N
В. Са
Г. К.
56. Агроном виявив, що рослини швидко уражуються грибками і
бактеріальними хворобами, краї листка ніби обпалені, мають жовтий або
жовто-коричневий колір, а згодом стають бурими. Рослини розвиваються
дуже погано, зменшується врожай. Яке добриво потрібно додати в грунт?
А. KNO3
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Б. CaHPO4• 2H2O
В. NH4NO3
Г. NH4Cl.
57. Існує багато страшних історій, у яких фігурують вогні на болотах і
свіжих могилах. Люди пов’язують їх появу з привидами, духами, святістю
або гріховністю життя померлого, але насправді це явище лише наслідок
хімічної реакції горіння фосфіну — газоподібної речовини, яка утворюється
під час гниття рослин і організмів тваринного походження та самозаймається
на повітрі. Вкажіть формулу фосфіну.
А. РН3
Б. P2O5
В. PCl3
Г. Ca3P2.
58. Чому під час виробництва фосфатних добрив добувають кислі
фосфати із середніх, які зустрічаються в природі у вигляді мінералів
фосфоритів і апатитів?
А. Кислі фосфати розчинні у воді на відміну від середніх
Б. Кислі фосфати вступають у реакцію фотосинтезу
В. Кислі фосфати необхідні для утворення АТФ
Г. Кислі фосфати відкладаються прозапас.
59. У двох пробірках без підписів містяться сухі речовини: фосфоритне
борошно й калійна селітра. Як їх розпізнати?
А. Додати воду, де речовина розчинилась знаходиться калійна селітра
Б. Додати луг, де виділиться газ знаходиться калійна селітра
В. Додати кислоту, де випаде осад знаходиться калійна селітра
Г. Додати крейду, де зміниться колір знаходиться калійна селітра.
60. Для зменшення концентрації кальцієвої селітри в грунт вносять
фосфат натрію. До розчину, що містить 9,84 г кальцій нітрату, добавили
розчин, що містить 9,84 г натрій фосфату. Осад відфільтрували і висушили.
Вкажіть масу кальцій фосфату, що утворився.
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А. 3,1 г
Б. 6,2 г
В. 12,4 г
Г. 62 г.
61. Англійський письменник Артур Конан Доль у своїй книзі писав
"Страшний пес, завбільшки з молоду левицю. Його величезна паща все ще
світилася голубуватим полум'ям, глибоко посаджені дикі очі були обведені
вогненними колами. Я доторкнувся до цієї світної голови і, віднявши руку,
побачив, що мої пальці теж засвітилися в темряві". Чи могло бути таке в
дійсності?
А. Ні, світиться тільки білий фосфор, а він самозагорається на повітрі й
процес окиснення каталізується органічними речовинами, зокрема, шерстю
Б. Так, це був червоний фосфор, а він не отруйний
В. Ні, тому що білий фосфор призводить до моментальної смерті
Г. Так, це був чорний фосфор, а він не отруйний.
62. Побутова хімія, до якої відносять різні мийні та дезінфікуючі засоби,
очолює список нашої щоденної необхідності. У боротьбі за чистоту ми
можемо завдати непоправної шкоди як навколишній природі, так і своєму
здоров’ю. Приклад цьому — пральний порошок з фосфатами. При контакті зі
шкірою

людини

вони

потрапляють

в

кров,

змінюючи

відсоткове

співвідношення гемоглобіну, білка, структуру і щільність сироватки крові,
що призводить до порушень роботи внутрішніх органів, викликає порушення
обміну речовин, загострення хронічних захворювань і виникнення нових. А
яку шкоду фосфати завдають навколишньому середовищу?
А. Викликають прискорений розвиток ціано-бактерій у водоймищах
Б. Змінюють фізико-хімічні показники крові риб
В. Викликають безпліддя у водних тварин
Г. Викликають прискорений розвиток вірусів у водоймищах.
Хімічні елементи IVА групи
Карбон
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63. В давнину моряки запаси прісної води на судні зберігали в
дерев’яних бочках, обпалених всередині. З яким процесом це пов’язано?
А. Осадження
Б. Адсорбція
В. Гідратація
Г. Іонізація
64. З якою метою активоване вугілля

часто використовують

в

акваріумах?
А. Насичення води поживними речовинами
Б. Введення у воду лікарських препаратів
В. Адсорбція шкідливих речовин
Г. Видалення зайвих водоростей
65. Який газ утворюється при використанні газових приладів в
приміщеннях, де герметично закриті вікна та двері?
А. СО
Б. СО2
В. О3
Г. NO2
66. Підвищений вміст цього газу у повітрі шкідливо діє на дихальну,
серцево-судинну та нервову системи. У разі концентрації у повітрі 6%
людина втрачає здатність мислити і свідомо керувати своїми рухами. Проте
підвищення вмісту цього газу у теплицях призводить до збільшення
врожайності рослин. Про який газ йде мова?
А. О2
Б. СО2
В. О3
Г. N2
67. Про наявність чи відсутність якого газу свідчить запалена свічка, яку
опускають у колодязь перш ніж спустити до нього людину для його
очищення?
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А. NО2
Б. СО2
В. SО2
Г. NH3
68. При гасінні харчової соди оцтом проходить реакція:
NaHCO3 +CH3COOH= CH3COONa + H2O + CO2.

В

результаті

вуглекислий газ намагається вийти із тіста. Що відбувається з тістом?
А. Змінюється структура тіста, воно стає пористим та пухким
Б. Тісто стає гнучким та хрустким
В. Тісто стає густим та пружним
Г. Тісто стає легким та слойоним.
69. Твердий CO2, що використовується для охолодження харчових
продуктів (наприклад, морозива) при їх транспортуванні та зберіганні має
назву:
А. Сухий лід
Б. Сухий кисень
В. Твердий водень
Г. Твердий азот.
70. Який напій випила Клеопатра з однойменного твору Г.Р. Хаггарда, і
що сталося з перлиною? «Вона вийняла з вуха одну з тих величезних
перлин... і ...опустила в оцет. Запанувала тиша, вражені гості, завмерши,
спостерігали, як незрівнянна перлина повільно розчиняється в міцному оцті.
От від неї не залишилося і сліду. І тоді Клеопатра підняла келих, покрутила
його і випила весь до останньої краплі».
А. (СН3СОО)2Са
Б. (СН3СОО)2Мg
В. (СН3СОО)2Ва
Г. СН3СООК .
71. Чому при розпалювані печі не можна закривати її негайно після
того, як дрова перетворилися на купу розпечених вуглин?
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А. Завдяки сильному розжаренню вуглин ще існують умови для реакції
С + СО2 = 2СО
Б. Завдяки сильному розжаренню вуглин ще існують умови для реакції
С + О2 = СО2
В. Завдяки сильному розжаренню вуглин ще існують умови для реакції
2СО + О2 = 2СО2
Г. Завдяки сильному розжаренню вуглин ще існують умови для реакції
С + Н2О= СО + Н2.
72. Які хімічні реакції відбулися у творі Л. Буссенара «Викрадачі
діамантів»? «Пожежа палала кілька годин підряд. Печера перетворилася на
справжню піч для випалювання вапняку. Нечуваної сили полум’я обпекло
весь вапняний пласт, що являє собою вуглекислу сіль кальцію. Під дією
вогню вапняк розклався... І вийшло те, що називають негашеним вапном.
Залишилося тільки, щоб на нього потрапила певна кількість води. Так і
трапилося. Злива залила всю величезну масу негашеного вапна. Вона
розбухла, стала з нездоланною силою розпирати вугілля, що стискало її, і
виштовхувати його в напрямку до прірви.»
А. СаО + СО2 = СаСО3 , СаСО3 + СО2 + Н2О = Са(НСО3)2
Б. С + О2 = СО2 , СО2 + Н2О = Н2СО3
В. Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3 +Н2О, СаСО3 = СаО + СО2
Г. СаСО3 = СаО + СО2 , СаО + Н2О = Са(ОН)2
73. Накип у чайнику — це нерозчинні карбонати кальцію і магнію.
Позбутися накипу можна, вимивши його розчином оцтової кислоти. Яка
реакція відбувається в чайнику?
А. CaCO3 + 2CH3COOH = (CH3COO)2Ca + H2O + CO2.
Б. СаСО3 + НСООН = (НСОО)2Са + Н2О + СО2
В. MgСО3 + НСООН = (НСОО)2Mg + Н2О + СО2
Г. Са+С2Н5ОН = (С2Н5О)2Са + Н2.
74. Потрапляючи в легені з атмосферним повітрям, СО розчиняється в
плазмі крові, проникає в еритроцити і вступає в необоротний зв’язок з
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гемоглобіном. Утворюється комплекс, не здатний приєднувати і переносити
кисень. Розвивається гемічна гіпоксія. А чим пояснюється розвиток м’язової
слабкості в отруєних чадним газом?
А. Відбувається взаємодія чадного газу з міоглобіном м’язів, в
результаті утворюється карбоксигемоглобін, який порушує забезпечення
працюючих м’язів киснем
Б.

Відбувається взаємодія чадного газу з міоглобіном м’язів, в

результаті

утворюється

карбгемоглобін,

який

порушує

забезпечення

працюючих м’язів киснем
В.

Відбувається взаємодія чадного газу з міоглобіном м’язів, в

результаті утворюється карбоксигемоглобін, який порушує забезпечення
працюючих м’язів поживними речовинами
Г.

Відбувається взаємодія чадного газу з міоглобіном м’язів, в

результаті

утворюється

метгемоглобін,

який

порушує

забезпечення

працюючих м’язів киснем і поживними речовинами.
75. Чому палаючі предмети ефективніше гасити питною содою, ніж
водою та піском?
А. Унаслідок розкладу NаНСО3 поглинається тепло, виділяється пара
СО2 і Н2О, що огортає палаючий предмет і перешкоджає доступу О2.
Б. Унаслідок розкладу KНСО3 виділяється тепло, СО2 і Н2О, що огортає
палаючий предмет і перешкоджає доступу О2.
В. Унаслідок розкладу Nа2СО3 поглинається тепло, виділяється СО2 і
Н2О, що огортає палаючий предмет і перешкоджає доступу О2.
Г. Унаслідок розкладу Nа2СО3 поглинається тепло, виділяється СО2 і
СО, що огортає палаючий предмет і перешкоджає доступу О2.
76. Близько 20 століть відома людству "Собача печера" поблизу
Неаполя. Собаки, які потрапляють у неї, задихаються і гинуть, хоча для
людини перебування у ній безпечне. Як пояснити таке явище?
А. Собаки задихаються від чадного газу, який стелиться дном печери
шаром до півметра, оскільки СО важчий за повітря
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Б.

Собаки задихаються від вуглекислого газу, який стелиться дном

печери шаром до півметра, оскільки СО2 важчий за повітря
В. В печері на висоті людського зросту відбувається скупчення кисню,
оскільки він легший за повітря
Г.

На людину вуглекислий газ діє позитивно, оскільки збуджує

дихальний центр в головному мозку і людина не задихається.
77.

До

розчину

лимонної

кислоти

додали

аптечний

препарат

«Гастромакс». Позначте, про що свідчить поява бульбашок газу, що не
підтримує горіння:
А. Препарат містить натрій;
Б. Лимонна кислота містить домішки етанолу;
В. Препарат містить кальцій карбонат;
Г. Препарат містить магній гідроксид.
78. Внаслідок використання твердої води в двигунах внутрішнього
згоряння, парових котлах, трубах, пральних машинах внутрішні стінки і
механізми покриваються шаром накипу, який майже не проводить теплоту.
Тому можливе перегрівання цих апаратів, прискорюється їх спрацювання,
трапляються аварії, збільшуються затрати енергії. Вкажіть формули солей,
що обумовлюють тимчасову твердість води.
А. Ca(HCO3)2 і Mg(HCO3)2;
Б. CaSO4 і MgSO4;
В. CaCl2 і MgCl2;
Г. Ca3(PO4)2 і СаСО3.
79. Людина видихає близько 1300 г вуглекислого газу на добу. Який
об’єм (н.у.) займає така кількість вуглекислого газу?
А. 662 л;
Б. 62 л;
В. 568 л;
Г. 730 л.
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80. У разі підвищення кислотності шлунка людина споживає по 0,5 г на
прийом питної соди. Обчисліть об'єм газу, що виділяється після вживання
питної соди.
А. 0,132 л
Б. 1,32 л
В. 13,2 л
Г. 132 л.
81. Який об'єм вуглекислого газу можна одержати, спаливши 12 л
чадного газу у 9л кисню?
А. 13 л
Б. 1,3 л
В. 12 л
Г. 1,2 л.
82. Скільки пального використано автомобілем за один робочий день,
якщо за цей час у повітря виділилося 16 кг чадного газу, а при згорянні
пального масою 1 кг виділяється в повітря 800 г чадного газу?
А. 2 кг
Б. 20 кг
В. 0,2 кг
Г. 40 кг.
83. У процесі фотосинтезу одна рослина поглинає 280 г вуглекислого
газу за світловий день. Яка маса глюкози утвориться в листках за 5 днів?
А. 954,5 г
Б. 9545 г
В. 159 г
Г. 15,9 г.
84. За добу людина споживає в середньому 430 г кисню. Одне дерево
середніх розмірів за вегетаційний період поглинає близько 42 кг
вуглекислого газу. На скільки діб вистачить людині кисню, продукованого
одним деревом за вегетаційний період?
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А. 35 діб
Б. 45 діб
В. 71 доба
Г. 142 доби.
Силіцій
85. За стародавньою грецькою легендою вперше скло добули випадково
за таких обставин. Купці, які везли на кораблі соду причалили до піщаного
берега річки і, не знайшовши каміння, щоб підкласти під казани для варіння
їжі, використали для цього брили соди. Якого складу скло могло утворитися
при цьому?
А. Na2O·К2O·6SiO2
Б. Na2O·CaO·6SiO2
В. Na2O·Cu2O·6SiO2
Г. Na2O·FeO·6SiO2.
86. Пляшкове скло низького сорту, як правило, має

брудно-зелене

забарвлення. Від наявності яких іонів залежить колір скла пляшок?
А. Na+
Б. Cu+
В. Cr+3
Г. Fе2+.
87. Кришталь — це силікатне скло, що містить різну кількість плюмбум
оксиду РbО. Часто на маркуванні виробу вказують уміст Рb. Чим більше
його, тим вищою буде якість кришталю. Яку функцію виконує Рb?
А. Призводить до зниження коефіцієнта теплового розширення скла
Б. Робить його більш стійким до різких змін температури
В. Значно збільшує показник заломлення скла
Г. Надає склу нерозчинності.
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ВИСНОВКИ
Отже, система практично-зорієнтованих завдань з хімії є вагомим
чинником зближення навчальних і життєвих задач, набуття школярами
здатності застосування набутих знань та вмінь в реальних життєвих
ситуаціях, засобом набуття предметної компетентності з хімії, реалізації
компетентнісного підходу до формування хімічних понять.
Тому компетентнісно-орієнтовані завдання будуть забезпечувати учня
не відокремленими предметними знаннями, а формувати цілісне уявлення
про світ, де важливо вміти застосовувати ті чи інші знання, навчати дитину
здобувати ці знання і, в першу чергу, мотивувати на отримання нових знань.
Важливою умовою ефективності компетентнісно- орієнтованих завдань
є дотримання принципів, на яких вони базуються. Це, насамперед,
проблемність, ситуативність, практична зорієнтованість, стимулювання
самостійних рішень і дій.
Компетентнісно орієнтовані завдання є структурними елементами нової
моделі процесу навчання, в основі якого – особистісні цінності школярів, їхні
інтереси, здатність до самостійного прийняття рішень. Працюючи над
завданням, учень сам визначає проблему, контролює процес її вирішення, а
вчитель виконує функції організатора, консультанта, що супроводжує
самостійну роботу учнів. Ця модель значно підвищує мотивацію діяльності
учнів, що сприяє покращенню результатів навчання в цілому.
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