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ПЕРЕДМОВА 

В процесі вивчення курсу „Хімія з основами біогеохімії” студент 
повинен виконати 2 контрольні роботи. Варіант контрольної роботи 

визначається двома останніми цифрами номера залікової книжки. 

Питання, що входять в той чи інший варіант, вказані в кінці 
методичних вказівок. 

 

Контрольні роботи з даної дисципліни необхідно виконати 

протягом 1 курсу навчання, дотримуючись наступної послідовності: 
 

а) спочатку ознайомитись з тематичним змістом дисципліни та 
вибрати необхідну літературу; 

 

б) в процесі роботи з підручниками необхідно зробити короткий 

конспект основних положень теми, законів, їх математичних та 
графічних виразів, хімічних формул та рівнянь. 

 

в) після опрацювання теоретичного матеріалу кожного розділу 

потрібно виконати контрольні роботи, скориставшись методичними 

вказівками; 

 

г) контрольні роботи потрібно оформити в учнівському зошиті, 
переписавши спочатку умови завдань, а потім дати чітку відповідь на 
них; при розв’язуванні задач необхідно коротко пояснити методику їх 

розв’язку. Робота повинна бути датована, підписана студентом та 
представлена (або передана в НУВГП на кафедру хімії та фізики для 

рецензії). 
 

д) якщо контрольна робота має оцінку рецензента "незадовільно", її 
необхідно виконати вдруге, відповідно до вказаних зауважень і 
представити для повторного рецензування разом з попередньою 

роботою. Виправлення слід виконувати в кінці зошита, а не в 

рецензованому тексті. 
Контрольна робота виконана не за власним варіантом, викладачем 

не рецензується і не зараховується. 

Завдання контрольної роботи можуть бути використані при 

перевірці знань студентів денної форми навчання під час захисту 

лабораторних робіт при вивченні дисципліни „Хімія з основами 

біогеохімії”. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ЗМIСТ ДИСЦИПЛIIНИ 

Вступ. Основні поняття i закони хiмiї. 
Хiмiя як розділ природознавства. Предмет хiмiї i її зв’язок з 

іншими науками. Хiмiя як основа у формуванні світогляду i вивченні 
природи, розвитку техніки i охорони навколишнього середовища. 
Основні поняття хiмiї: атом i молекула, заряд ядра, масове число, 

ізотоп, абсолютна i відносна маса атомів i молекул, моль, молярна 
маса i молярний об’єм, способи вираження складу розчиненої 
речовини ( масова, об’ємна i мольна частка), газові закони. 

Стехiометричнi розрахунки, еквіваленти, закон еквiвалентiв.  

Будова атома. Перiодичний закон Д.I.Менделєева.  

Iсторiя розвитку знань про будову атомiв, хвильовi властивостi 
квантових частинок, хвильова функцiя, атомна орбiталь, квантовi 

числа та їх фiзичний змiст, позначення атомних орбiталей i їх 

геометрична форма, енергетичнi рiвнi i пiдрiвнi, атомнi спектри, 

особливостi будови багатоелектронних атомiв, розподiл електронів по 

АО (принцип найменшої енергiї, принцип Паулi, правило Гунда), 
електронні конфiгурацiї i електронні формули атомів.  

Валентні електрони i їх конфiгурацiя (по періодичний таблиці), 
причина перiодичностi, властивості елементів - ефективний заряд 

ядра, атомні радіуси, енергія йонiзацiї, спорiдненiсть до електрона, 
електронегативнiсть, ступінь окиснення, метали i неметали, 

кислотноосновнi властивостi оксидів i гiдроксидiв.  

Хiмiчний зв’язок.  

Основні умови утворення, енергiя і довжина хiмiчного зв’язку. 

Метод валентних зв’язків : ковалентний i донорно-акцепторний 

механізми утворення хiмiчного зв’язку, постійна i змінна 
ковалентнiсть, гiбридизацiя АО i геометрична будова молекул, 

полярність i здатність до поляризацiї, йонний зв’язок, загальна 
валентність, водневий зв’язок, міжмолекулярна взаємодія 

(орiєнтацiйна, iндукцiйна, дисперсiйна), метод молекулярних 

орбiталей : енергетичнi дiаграми зв’язуючих i розпушуючих МО, 

порядок (кратність) зв’язку, двохатомні гомо - i гетероядернi 

молекули, магнiтнi властивості молекул.  

Хiмiчна термодинаміка.  

Основні поняття - система, зовнішнє середовище, типи систем 

(відкрита, закрита, ізольована), форми енергії, параметри стану 

(екстенсивні, iнтенсивнi), функцiї стану (внутрішня енергія, ентальпiя, 

ентропія, енергія Гiббса).  
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Перший закон термодинаміки - зв’язок мiж енергiєю, теплотою i 

роботою, тепловий ефект iзохорного i iзобарного процесів, 

стандартний стан, теплота утворення, основні закони термохiмiї i 

термохiмiчнi розрахунки.  

Другий закон термодинаміки - процеси самочинні і несамочиннi, 

ентропія, енергія Гiббса  як критерій самочинного протікання 

процесів.  

Рівновага. Хiмiчна кінетика.  

Стан рівноваги, процеси оборотні і необоротні, термодинамічний 

критерій рівноваги, зміна енергії Гiббса для оборотних реакцій. 

Константа рівноваги - залежність від температури. Закон діючих мас, 
принцип Ле Шательє. Швидкість хiмiчної реакції (середня i миттєва), 
кінетика гомогенних реакцій - закон діючих мас, константа швидкості, 
порядок i молекулярность реакції, енергія активації, рівняння 

Арренiуса, правило Вант-Гоффа, температурний коефiцiєнт, 
каталізатори, ланцюгові реакції, кінетика гетерогенних реакцій.  

Розчини. Комплексні сполуки.  

Види розчинів, iстинi розчини, концентрація (масова, молярна, 
нормальна, моляльна, мольна частка). Сольвати, теплові ефекти при 

розчиненні. Електролітична дисоцiацiя, ступінь дисоцiацiї, сильні i 

слабкі електроліти, iзотонiчний коефiцiєнт. Колiгативнi властивості: 
закон Рауля для розчинів електролiтiв i неелектролiтiв, температури 

кипіння i кристалiзацiї розчинів. Рівноваги в розчинах слабких 

електролiтiв, константа дисоцiацiї, закон розведення Оствальда, 
індикатори. дисоцiацiя води, водневий показник, рівновага з осадом, 

йоннi реакції, теорія кислот i основ, буферні розчини. Гiдролiз солей. 

Поняття про комплексні сполуки, їх типи. Основи координацiйної 
теорії. Дисоціація і константа нестійкості.  
Окисно-вiдновнi реакції.  

Окисник i відновник, процеси окиснення i відновлення, окиснена i 
відновлена форма, окисно-вiдновна система, ОВ-потенцiал, 

електродний потенціал, критерій можливості самочинного протікання 

ОВР, складання рівнянь ОВР.  

Загальна характеристика s - , p - , d — елементів.  

Лужні метали. Основні мінерали i гiрськi породи. Промислові 
методи одержання натрію. Хiмiчнi властивості сполук лужних 

металів. Основні області застосування.  
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Магній i лужноземельні метали. Основні мінерали i гiрськi 

породи. Промислові методи одержання. Хiмiчнi властивості сполук 

магнію i лужноземельних металів.  

Алюмiнiй. Основні мінерали i гiрськi породи. Промислові методи 

одержання алюмiнiю. Хiмiчнi властивості сполук алюмiнiю.  

Підгрупа Карбону. Загальна характеристика елементів підгрупи 

Карбону. Основні мінерали i гiрськi породи. Хiмiчнi властивості 
елементів підгрупи Карбону.  

Нітроген i Фосфор. Знаходження у природі i одержання азоту. 

Загальна характеристика елементів підгрупи Нітрогену. Хiмiчнi 

властивості сполук Нітрогену i Фосфору.  

Загальна характеристика елементів підгрупи Оксигену. Хiмiчнi 

властивості сполук Оксигену i Сульфуру. Класифiкацiя i властивості 
оксидів i сульфiдiв.  

Галогени. Основні мінерали i гiрськi породи. Хiмiчнi властивості 
галогенiв.  

Родина Феруму (Fе, Со, Ni). Основні мінерали i гiрськi породи. 

Хiмiчнi властивості елементів родини Феруму.  

Підгрупа Купруму. Основні мінерали i гiрськi породи мiдi. 

Загальні закономiрностi зміни властивостей елементів підгрупи 

Купруму. Хiмiчнi властивості сполук.  

Підгрупа Цинку. Загальні закономiрностi зміни властивостей 

елементів підгрупи Цинку. Хiмiчнi властивості сполук.  

Основи біогеохімії.  
Загальна бiохiмiчна органiзацiя біосфери. Хiмiчний склад земної 

кори як фактор бiосфери. Відносний вміст хiмiчних елементів у 

лiтосферi. Форми існування хiмiчних елементів. Особливості 
розподілу хiмiчних елементів в земній корі.  

Жива речовина: склад, мікроелементи, бiологiчний кругообіг 
хiмiчних елементів, природні вариацii концентрацій хiмiчних 

елементів в організмах.  

Глобальні бiохiмiчнi цикли s- , p- , d-елементів. Цикли елементів, 

що надійшли до біосфери внаслідок дегазації мантії. Глобальні цикли 

Карбону, Сульфуру, Нiтрогену. Геохiмiя Оксигену i Гідрогену. 

Загальні риси циклів i розподілу мас дегазованих елементів. Цикли 

елементів, що надійшли до біосфери внаслідок мобiлiзацiї iз земної 
кори. Глобальні цикли Кальцію, Калію, Сiлiцiю i Фосфору. Загальні 
риси циклів розподілу мас вилужених елементів. Цикли масообміну 

тяжких металів.  
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КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 

 

1. Основні хімічні поняття та закони хімії. Класи неорганічних 

сполук 

 

1.1 Алгоритм розв’язку типових задач. 

 

1.1.1 Визначити масу водню, об’єм якого за н.у. 4л. Який об’єм займе 

ця кількість газу при 27ºС і тиску 150кПа. 

Розв’язок: 

За нормальних умов:     Vм = 
n

газуV )(  = 22,4 л/моль. 

Визначаємо кількість водню:     
Vм

газуV
Hn

)(
)( 2 = = 0,178 (моль). 

 

Тоді маса водню становить:  m(H2)=n(H2)·M(H2) =0,178·2 = 0,357 (г). 
 

Визначаємо об’єм газу при 27ºС і тиску 150кПа за рівнянням 

Менделєєва-Клапейрона: 
 

97.2
1502

300314.8357.0

)(

)(
)(

2

2
2 =

⋅

⋅⋅
=

⋅

⋅⋅
=

PHM

TRHm
HV  (л). 

Відповідь: Маса та об’єм водню відповідно становлять 0,357г та 
2,97л. 
1.1.2 .Визначити молярну масу еквівалента основи, якщо на 

нейтралізацію 3г її витрачено 4,52г НСl. 

Розв’язок: 

Згідно закону еквівалентів : 

)(

.)(

)(

.)(

HClM

оснM

HClm

оснm

E

E= , 

 

5.36
1

5.36)(
)( ===

z

HClM
HClM E

   (г/моль), тоді 

 

2,24
52.4

5.360.3

)(

)(.)(
.)( =

⋅
=

⋅
=

HClm

HClMоснm
оснM E

E
   (г/моль). 
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Відповідь: молярну масу еквівалента основи становить 24,2 г/моль. 

 

1.2. Контрольні завдання 

 

1.2.1.Карбон (IV) оксид перебуває в посудині, місткість якої дорівнює 
20л, при температурі 20ºС і тиску 500 кПа. Визначити масу карбон 

(VI) оксиду. 

1.2.2. Газ масою 30,3г заповнив посудину об’ємом 15л при 

температурі 18ºС. Тиск газу в середині посудини становить122 кПа. 
Визначити молярну масу газу. 

1.2.3. Який об’єм водню виділиться за нормальних умов , якщо 

розчинити алюміній масою 10,8г в надлишку хлоридної кислоти. 

1.2.4. Суміш мідних та магнієвих ошурок масою 1,5г обробили 

надлишком хлоридної кислоти. В результаті реакції виділився водень 
об’ємом 500мл (н.у.). Визначити масову частку міді в суміші. 
1.2.5 Визначити масу в грамах: а) одного атома Цинку; б) однієї 
молекули манган (VII) оксиду. 

1.2.6. Визначити скільки молекул знаходиться в краплі води об’ємом 

0,02см3
. 

1.2.7.Одна і таж маса металу реагує з 0,4г кисню і з 6,346г галогену 

Визначити молярну масу еквівалента галогену. 

1.2.8. Визначити молярну масу еквівалента металу, якщо з 2,5г його 

карбонату в реакції з нітратною кислотою утворилось 4,1г нітрату. 

1.2.9. Визначити, який об’єм займають при 20ºС і тиску 700кПа: а) 1кг 
Н2; б) 2,5 кг SO2; 10кг Сl2. 

1.2.10. Визначити атомну масу трьохвалентного елемента, якщо при 

реакції 0,93г його з надлишком хлору утворилось 2,7г хлориду. 

1.2.11. Написати рівняння відповідних реакцій : 

а) N2O5 + H2O = ; г) Li2O + SiO2 = ; ж) Fe2O3 + HCl = ; 

б) Cl2O + H2O = ; д) Mn2O7 + Na2O = ; з) Al2O3 + NaOH = ; 

в) CrO3 + H2O = ; е) ZnO + Na2O = ; і) Li2O + H2O = . 

Назвати продукти реакції. 
1.2.12. Назвіть сполуки при нагріванні яких можна отримати оксиди: 

СаСО3, Na2CO3, KNO3, Al2(SO4)3, MgSiO3, Zn(FeO2)2, FePO4. 

Складіть рівняння відповідних реакцій , та вкажіть характер 

одержаних оксидів. 

1.2.13. З якими із перелічених речовин може реагувати розчин натрій 

гідроксиду: залізо, цинк, хлор, калій гідрогенкарбонат, хром (VI) 
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оксид, барій оксид, кальцій карбонат? Складіть рівняння 

відповідних реакцій. 

1.2.14. З якими із перелічених речовин може реагувати нітратна 
кислота: Al(OH)3; P2O5; Ca3(PO4)2; CuO; NaCl; H2SO4. 

Написати рівняння відповідних реакцій. 

1.2.15. Складіть рівняння реакцій за допомогою яких можна здійснити 

такі перетворення: 
а)  Zn→Zn(NO3)2→ZnO→Zn(OH)2→ZnOHCl→ZnCO3; 

б)  S→Na2SO3→SO2→H2SO3→NaHSO3→Na2SO3→Na2SO4→PbSO4. 

1.2.16. Напишіть рівняння реакцій , які доводять амфотерність хром 

(III) гідроксиду. 

1.2.17. Масова частка кальцій карбонату у вапняку становить 90%. 

Яку масу вапняку потрібно взяти для добування кальцій гідроксиду 

(гашеного вапна) масою 20кг? Напишіть рівняння реакцій, які 
потрібно здійснити. 

1.2.18. Залізо масою 14г сплавили з сіркою масою 4,8г. До добутої 
суміші речовин додали надлишок хлоридної кислоти. Які гази при 

цьому утворились? Визначити об’єм цих газів, виміряних за 

нормальних умов. 

1.2.19. При взаємодії лужноземельного металу масою 3,42г з водою 

виділився водень об’ємом 560мл (н.у.). Визначити, який метал було 

взято для реакції. 
1.2.20. Визначити молярну масу еквівалента металу, масою 2,74г, який 

витисне з кислоти 1л водню при 18ºС і тиску 101,3 кПа. 
 

2. Електронна будова атомів. 

Періодичний закон Д.І.Менделєєва 

 

2.1 Алгоритм розв’язку типового завдання.  
Написати електронну формулу елемента з порядковим номером 

25. Вказати період, групу, підгрупу та електронну родину, до якої 
належить елемент. Показати графічно розподіл валентних електронів 

по атомних орбіталях. На основі електронної будови атома та 
положення в Періодичний системі елементів вказати формули 

бінарних сполук з Оксигеном та Гідрогеном, їх хімічні властивості. 
Відповідь: 

Елемент з порядковим номером в ПСЕ 25 – це Манган, який 

знаходиться в 4 періоді, VII групі побічної (В) підгрупі. Його 

електронна формула:  
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25Mn 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

5
4s

2
 . 

 

В атомі на 3 енергетичному рівні на d – підрівні знаходиться п’ять 

неспарених електронів, отже він належить до родини d – елементів. 

Розподіл електронів по атомних орбіталях має вигляд: 

E 

4s ─   ↑↓ 

3d ─   ↑      ↑     ↑    ↑    ↑  

3p ─   ↑↓   ↑↓   ↑↓ 

3s ─   ↑↓ 

2p ─   ↑↓   ↑↓   ↑↓ 

2s ─   ↑↓ 

1s ─   ↑↓ 

 

 

 

 

 

або 

 

 

 

E 

4s ─   ↑↓ 

3d ─   ↑      ↑     ↑    ↑    ↑  

3p ─   ↑↓   ↑↓   ↑↓ 

3s ─   ↑↓ 

 

Оскільки елемент знаходиться в VII групі ПСЕ , то вищий ступінь 
окиснення, який він виявляє +7. В цьому ступені окиснення він 

утворює з Оксигеном оксид Mn2О7, який проявляє кислотні 
властивості і є ангідридом кислоти НMnО7: 

Mn2O7 + 2 NaOH → 2 NaMnO4 + H2O. 

 

2.2. Контрольні завдання 

 

Дати відповіді на питання, поставлені в типовому завданні, взявши 

значення з таблиці 2.2.1 відповідно до вашого варіанта. 
Таблиця 2.2.1 

 

 

3. Хімічний зв’язок та будова молекул 
 

3.1. Алгоритм розв’язку типових завдань. 

3.1.1. Визначити як змінюється міцність сполук у ряді:HF, HCl, HBr, 

HI. 

Варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Поряд-

ковий 

номер 

елемента 

3 12 23 7 11 17 33 13 25 30 19 15 24 35 26 14 22 34 16 18 
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Відповідь: У цих двохатомних молекул міцність зв’язку залежить 
від довжини зв’язку. Оскільки радіус атома при переході від Флуора 
до Йоду зростає, то довжина зв’язку Гідроген – галоген у цьому 

напрямку збільшується, тобто міцність сполук при переході від 

Флуора до Йоду зменшується. 

3.1.2.Чому Карбон у більшості своїх сполук чотиривалентний? 

ВІдповідь: В Карбону в нормальному (не збудженому) стані 
електрони на зовнішньому енергетичному рівні розподіляються по 

орбіталях таким чином: 
 

6С В=2, 
 

Згідно з цією схемою Карбон двовалентний, оскільки валентність 

визначається числом неспарених електронів. Але в атома Карбону є 
одна вільна 2p – орбіталь і при порівняно невеликій затраті енергії 
один 2s – електрон переходить у 2p – стан, внаслідок чого загальне 
число неспарених електронів збільшується до чотирьох: 
 

6С*      В=4 

    2s         2p 

 

Енергія, що витрачається на 2s–2p перехід електрона, з надлишком 

компенсується енергією, яка виділяється при виникненні двох 

додаткових зв’язків, тому валентність Карбону у більшості сполук 

дорівнюю чотири. 

 

3.2. Контрольні завдання 
 

3.2.1. Визначити який тип хімічного зв’язку в молекулах: KCl, H2O, 

NH3, HCl, SiO2, BaO2. 

3.2.2. Дипольний момент молекули CO2 дорівнює нулю, а молекули 

SO2 - 5,4·10 
-30

 кл.м. Чим це пояснити? 

3.2.3. Які типи гібридних орбіталей можливі для атомів, які мають 
електрони на s- і p- валентних орбіталях? Наведіть приклади. 

3.2.4. Чому для атомів Фосфору, Сульфуру та Хлору валентність 

співпадає з номером групи, а для атомів Нітрогену, Оксигену вона 

менша від номера групи? 

3.2.5. Який хімічний зв’язок називається донорно-акцепторним? 

Наведіть приклади сполук, в яких атоми зв’язані цим зв’язком. 

↑↓ ↑ ↑ 

↑  ↑ ↑ ↑ 
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3.2.6. Чому Алюміній і Станум є металами, а Бор і Силіцій – 

напівпровідниками? 

3.2.7. Який водневий зв’язок називається міжмолекулярним, 

внутрішньомолекулярним? Наведіть відповідні приклади. 

3.2.8.Між молекулами яких речовин може утворюватись водневий 

зв’язок: HF, H2O, NH3, H2Te, CH4, SiH4, HCOOH, PH3? 

3.2.9. Чому температура кипіння HF вища, ніж HCl (20 і - 65ºС 

відповідно). 

3.2.10. Який нижчий ступінь окиснення виявляють Флуор, Сульфур та 

Нітроген? Чому? Складіть формули сполук Кальцію з даними 

елементами в цьому ступені окиснення. Як називаються ці сполуки? 

3.2.11. Скільки σ – i π – зв’язків містять молекули:NH3, CCl4, C2H4 i 

SO3? 

3.2.12 Чому аргентум фторид добре розчинний у воді, проте аргентум 

хлорид – практично нерозчинний? 

3.2.13. Які типи хімічного зв’язку в молекулах HBr, O2, CO2, Na2S? 

Покажіть у вигляді валентних схем будову молекул з ковалентним 

зв’язком.  

3.2.14. Які хімічні зв’язки є в йоні гідроксонію Н3О
+
? Вкажіть схему 

утворення Н3О
+
. 

3.2.15. Який тип зв’язку в молекулах HCl, HBr, HI? Яка з цих молекул 

має найбільший дипольний момент? 

3.2.16. Наведіть приклади типових йонних сполук. Напишіть рівняння 

перетворення відповідних йонів в нейтральні атоми. Чим 

характеризується йонний зв’язок на відміну від ковалентного? 

3.2.17. Які з наведених нижче молекул: а) полярні; б) неполярні? Чому 

деякі з них неполярні, незважаючи на полярність зв’язків між 

атомами?  

Н2, О2, HCl, NH3, CO2, H2O, C2H4. 

3.2.18. Пояснити в чому полягає напрямленість та насиченість 

ковалентних зв’язків. Описати гібридизацію валентних атомних 

орбіталей Карбону в молекулі метану СН4. 

3.2.19. Чому атоми Оксигену і Сульфуру, незважаючи на однакове 
число електронів на зовнішньому енергетичному рівні, мають різні 
валентні можливості? 

3.2.20. При змішування двох газів NH3 та HCl утворилась безбарвна 
кристалічна речовина. Яка сполука утворилась? Дати детальну 

характеристику хімічних зв’язків у всіх трьох речовинах. 
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4. Основні закони перебігу хімічних реакцій 

 

4.1. Алгоритм розв’язку типової задачі. 

Для системи, яка знаходиться в рівновазі 
2CO(г) + 2H2(г)  

→
←

  CH4(г) + CO2(г); ∆H<0 

визначити як і в скільки разів зміниться швидкість прямої і зворотної 
реакцій при підвищенні концентрації всіх реагуючих речовин вдвічі. 

Як зміститься хімічна рівновага в системі при: 

а) підвищенні температури; 

б) підвищенні тиску системи. 

Написати математичний вираз константи хімічної рівноваги в 

даній системі. 
Розв’язок: 

Дана система э гомогенною. Швидкість прямої реакції згідно 

закону діючих мас дорівнює: Vпр=k1·[CO]
2
·[H2]

2
. 

 

При збільшенні концентрації СО і Н2 вдвічі, швидкість прямої 
реакції буде дорівнювати:  

V'пр=k1·[2CO]
2
·[2H2]

2
= 16 k1·[CO]

2
·[H2]

2
; 

[ ] [ ]
[ ] [ ]

16
16

2

2

2

1

2

2

2

1 =
⋅

⋅
=

′

HCOk

HCOk

Vпр

прV . 

Отже швидкість прямої реакції зросте в 16 разів. 

Швидкість зворотної реакції дорівнює:   Vзв=k2·[ CН4 ] · [H2]. 
При підвищенні концентрації СН4 та СО2 вдвічі, швидкість 

зворотної реакції дорівнюватиме:  
V'зв=k2·[ 2CН4 ] · [2H2] = 4 k2·[ CН4 ] · [H2]. 

Отже              
[ ] [ ]

[ ] [ ]
4

4

.

.

242

242 =
⋅

⋅
=

′

COCHk

COCHk

Vзв

звV
. 

При підвищенні температури, згідно принципу Ле Шательє, 
рівновага зміщується в сторону ендотермічної реакції, оскільки пряма 
реакція є екзотермічною (∆H<0), то хімічна рівновага зміщується 

вліво. При підвищенні тиску в системі хімічна рівновага зміщується в 

сторону меншого числа моль газів учасників реакції, отже рівновага 
зміститься вправо. Математичний вираз константи рівноваги має 
вигляд: 

[ ] [ ]
[ ] [ ]2

2

2

24

HCO

COCH
K

⋅

⋅
= . 
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4.2. Контрольні завдання 

 

Дати відповідь на питання, поставлені в розв’язку типової задачі 
для системи, взятої з таблиці 4.1 згідно вашого варіанту. 

 

Таблиця 4.1 

 

Варіант Система 
1 4HCl(г) + O2(г) 

→
←

 2Cl2(г) + 2H2O(г) :      ∆H<0 

2 2SO2(г) + O2(г)
→
←

 2SO3(г) :                         ∆H<0 

3 Fe3O4(к) + 4H2(г) 
→
←

 3Fe(к) + 4H2O(г):      ∆H>0 

4 2PH3(г) + 4O2(г)
→
←

 P2O5(к) + 3H2O(р):      ∆H<0 

5 CH4(г) + 2H2O(г) →
←

CO2(г) +4H2(г):           ∆H>0 

6 2ZnS(к) + 3O2(г)
→
←

2Zn(к) + 2SO3(г):         ∆H<0 

7 CaCO3(к)
→
←

CaO(к) + CO2(г):                     ∆H>0 

8 N2(г) + 3H2(г)
→
←

2NH3(г):                           ∆H<0 

9 N2(г) + O2(г)
→
←

2NO(г):                               ∆H>0 

10 2C(к) + O2(г)
→
←

2CO(г):                              ∆H<0 

11 NO(г) + NO2(г)
→
←

N2O3(к):                         ∆H<0 

12 2CH4(г) 
→
←

C2H2(г) +3H2(г):                       ∆H>0 

13 2N2(г) + O2(г)
→
←

2N2O(г):                           ∆H>0 

14 ZnSO4(к) 
→
←

ZnO(к) + SO3(г):                    ∆H>0 

15 C2H4(г) + 3O2(г)
→
←

2CO2(г) +2H2O(г):       ∆H<0 

16 2H2(г) + O2(г)
→
←

 2H2O (г):                         ∆H<0 

17 N2H4(г) 
→
←

2NН2(г):                                    ∆H>0 

18 2CO(г) + O2(г)
→
←

2CO2(г):                          ∆H<0 

19 FeO(к) + CO (г) →
←

 Fe(к) + CO2 (г):          ∆H<0 

20 MgO(к) + CO2(г)
→
←

 MgCO3(к):                 ∆H<0 
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5. Розчини. Дисперсні системи 

 

5.1. Алгоритм розв’язку типової задачі. 

5.1.1. Визначити масу калій йодиду в 250 мл 0,5М розчину солі. 

Розв’язок: Молярність розчину визначається за формулою: 

)()(

)(

нурVKIM

KIm
C M

−⋅
= , 

звідси      m(KI) = CM · M(KI) · V(р-ну); 

M(KI) = 166г/моль, тоді        m(KI) = 0,5 · 166 · 0,25 = 20,7г. 

Відповідь: маса калій йодиду дорівнює 20,7г. 
5.1.2. Який об’єм концентрованої (96%) сульфатної кислоти 

(ρ=1,84г/мл) необхідний для приготування 2л 0,01н розчину? 

Розв’язок: Визначаємо нормальність або молярну концентрацію 

еквівалента вихідного розчину H2SO4 : 

./49
2
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;
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42
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ρω

 

де z – еквівалентне число, яке для кислот дорівнює основності 
кислоти. 

.0,36
49

1084,1%96
1

нCH =
⋅⋅

=  

За законом еквівалентів: 
2

1

2

1
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V

V
= . 

л
Cн

CнV
V 005,0
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01,02

1

22
1 =

⋅
=

⋅
=   або 0,5мл. 

Відповідь: необхідний об’єм сульфатної кислоти становить 0,5мл. 

 

5.2. Контрольні завдання 
 

5.2.1. В якому об’ємі 0,1М розчину сульфатної кислоти міститься 
2,452г солі сульфатної кислоти? 

5.2.2. Яка молярна концентрація 10% розчину натрій гідроксиду 

(ρ=1,110г/мл)? 
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5.2.3. Яка молярна концентрація еквівалента 0,2М розчину 

алюміній хлориду? 

5.2.4. Який об’єм концентрованої (38%) хлоридної кислоти 

(ρ=1,19г/мл) необхідний для приготування 500мл 0,3н розчину? 

5.2.5. Розчинність КОН при 20ºС становить 95,3г/100г. Визначити 

молярність та моляльність розчину. 

5.2.6. На скільки градусів: а) знизиться температура замерзання, якщо 

в   бензені   масою    100г   розчинити    нафталін    С10Н8     масою     

4г;  
б) підвищиться температура кипіння , якщо в воді об’ємом 1л 

розчинити глюкозу С6Н12О6 масою 60г? (К бензен = 5,1). 

5.2.7. Густина 15% розчину хлоридної кислоти дорівнює 1,080г/мл. 

Визначити: молярність, нормальність та моляльність розчину. 

5.2.8. Визначити молярність розчину, об’єм якого дорівнює 3л, а 
осмотичний тиск при 10ºС становить 0,12кПа. 
5.2.9. Визначити масову частку водного розчину сечовини (NН2)2СО, 

якщо температура кристалізації цього розчину становить -0,46ºС. 

5.2.10. Визначити молярність, моляльність та нормальність розчину 

КОН, якщо в 1кг води розчинили 600г калій гідроксиду, густина 
розчину при цьому становила 1,115г/мл. 

5.2.11. Чому дорівнює осмотичний тиск розчину при 0ºС, який містить 
2моль глюкози в 10л води? 

5.2.12. Визначити молярність розчину глюкози, якщо температура 
кипіння розчину становить 100,26ºС. 

5.2.13. Який об’єм води потрібний для розчинення калій нітрату 

масою 8г, якщо в отриманому розчині масова частка солі повинна 
скласти 1%? 

5.2.14. При якій температурі повинні замерзнути розчини 

приготовлені    розчиненням   у    100г   води:   а)  сахарози масою 10г; 
б) глюкози масою 20г. 
5.2.15. Визначити, який об’єм 3М КСl необхідно взяти, щоб 

приготувати розчин об’ємом 200мл з масовою часткою 10% та 
густиною 1,10г/мл. 

5.2.16. Яка молярна концентрація еквівалента 3,0М розчину 

сульфатної кислоти? Скільки грам сульфатної кислоти необхідно 

розчинити в 500мл води, щоб отримати 3,0М розчин. 

5.2.17. Визначити масову частку водного розчину сечовини (NН2)2СО, 

якщо температура кристалізації цього розчину становить -0,46ºС. 
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5.2.18. Скільки концентрованої (96%) сульфатної кислоти 

(ρ=1,84г/мл) необхідно для приготування 2л 0,05н розчину сульфатної 
кислоти? 

5.2.19. Яка молярність 10% розчину натрій гідроксиду (ρ= 1,110г/мл)? 

5.2.20. Визначити масову частку натрій карбонату в 0,5н розчині 
(ρ=1,0,26 г/мл). 

 

6. Реакції обміну в розчинах електролітів. Водневий показник. 

Гідроліз солей 

 

6.1. Алгоритм розв’язку типових задач.  

6.1.1. Написати йонно-молекулярні рівняння взаємодії купрум (ІІ) 

гідроксиду з сульфатною кислотою. 

Розв’язок: Складемо молекулярне рівняння взаємодії:  
Cu(OH)2 + H2SO4 = CuSO4 + 2H2O. 

Користуючись таблицею розчинності, слабкі електроліти записуємо в 

молекулярній формі, а сильні – в йонній: 

Cu(OH)2 + 2H
+
 + SO4

2¯
 = Cu

2+
 + SO4

2¯
 + 2H2O. 

Однойменні йони в лівій та правій частинах рівняння скорочуємо і 
записуємо скорочене йонно-молекулярне рівняння: 

Cu(OH)2 + 2H
+
 = Cu

2+
 + 2H2O. 

6.1.2. Визначити рН 0,01М розчину нітратної кислоти. 

Розв’язок: Для розчинів сильних кислот одноосновних рН 

визначається за формулою: 

рН = -lg См(к-ти) = -lg 0,01 = 2. 

Відповідь: отже рН 0,01М розчину нітратної кислоти становить 2. 

 

6.2. Контрольні завдання 

 

6.2.1. Скласти йонно-молекулярні рівняння взаємодії між: а) алюміній 

хлоридом та натрій гідроксидом; б) кальцій гідроксидом та 
вуглекислим газом. 

6.2.2. Визначити рН 0,1М розчину ацетатної кислоти. 

6.2.3. Водневий показник розчину хлоридної кислоти дорівнює 3. 

Визначити молярність розчину кислоти. 

6.2.4. Визначити водневий та гідроксидний показники розчину в 

100мл якого розчинено 4,0г натрій гідроксиду. 

6.2.5. На основі скороченого йонного рівняння написати повне 
молекулярне: 
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а) Н+

 + ОН
-
 = Н2О; 

б) НСО3
-
 + ОН

-
 = СО3

2-
 + Н2О. 

6.2.6. Написати йонно-молекулярні рівняння гідролізу солей: натрій 

ацетату, купрум (ІІ) сульфату, ферум (ІІІ) хлориду. 

6.2.7. Написати рівняння гідролізу солей: натрій сульфату, ферум (ІІ) 
сульфату, амоній хлориду, натрій фосфату. Гідроліз якої з солей 

посилюється в лужному середовищі? 

6.2.8. Визначити масу хлоридної кислоти яку потрібно розчинити в 1л 

води, щоб рН розчину дорівнював 2. 

6.2.9. Визначити рН та рОН розчину калій гідроксиду, якщо в 100мл 

цього розчину міститься 5,6г КОН. 

6.2.10. Написати йонно-молекулярні рівняння можливих реакцій: 

а) 3NaOH + AlCl3 = ; 

б) K3PO4 +3HCl = ; 

в) (CuOH)2SO4 +NaOH = . 

6.2.11. Гідроксидний показник розчину натрій гідроксиду дорівнює 3. 

В якому об’ємі такого розчину міститься 2г NaOH? 

6.2.12. Написати йонно-молекулярні рівняння спільного гідролізу 

натрій карбонату і ферум (ІІІ) хлориду. 

6.2.13. Написати рівняння гідролізу солей: NH4NO3, Na2SO4, Na2SiO3. 

6.2.14. На основі скороченого йонного рівняння написати повне 
молекулярне: 

а) Н2S + 2ОН
-
 = S

2-
 + 2Н2О; 

б) Fe(OH)3 + 3Н
+
 = Fe

3+
 + 3Н2О. 

6.2.15. Скласти йонно-молекулярні рівняння взаємодії між алюміній 

гідроксидом та натрій гідроксидом. 

6.2.16. До кожної з речовин: Fe(OH)3, К2SO4, H2SO4 додали розчин 

калій гідроксиду. В яких випадках реакція відбулася? Рівняння 

записати в йонно-молекулярній формі. 
6.2.17. Скласти молекулярні рівняння реакцій, які можна виразити 

скороченими йонно-молекулярними рівняннями: 

а) Cu
2+

 + S
2-

 = CuS; 

б) Pb(OН)2 +2ОН
-
 = PbO2

2-
 + 2H2O ; 

в) CH3СОО
-
 + Н

+
 = CH3СООН . 

6.2.18. Визначити водневий та гідроксидний показники 0,1М розчину 

алюміній гідроксиду. 

6.2.19. Написати йонно-молекулярні рівняння гідролізу солей: ZnSO4, 

Al(NO3)3, CaCl2. Яке значення рН (більше чи менше 7) мають розчини 

цих солей? 
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6.2.20. Записати йонно-молекулярні рівняння спільного гідролізу 

розчинів алюміній сульфату та натрій карбонату. 

 

7. Окисно-відновні реакції (ОВР) 

 

7.1 Алгоритм розв’язку типової задачі. 

Підібрати коефіцієнти методом електронного балансу в ОВР, 

вказати окислювач і відновник. 

КІ + NaNO2 + H2SO4 → I2 + NO + Na2SO4 + K2SO4 + H2O. 

Розв’язок: Визначаємо ступені окиснення елементів в речовинах 

до і після реакції: 
                           +3                           -2                   +2  -2                     -2                   -2 

К
+
І

-
 +Na

+
NO2

-
 +H2

+
SO4→I2

0
+NO

 
+Na2

+
SO4+K2

+
SO4+H2O. 

Виписуємо електронні рівняння та складаємо електронний 

баланс: 
1 2І

-
 - 2ē → I2

0
 – окиснення, відновник 

2          +3                    +2 

2 N + ē → N - відновлення, окисник 

 

Урівнюємо рівняння реакції: 
2КІ + 2NaNO2 + 2H2SO4 → I2 + 2NO + Na2SO4 + K2SO4 + 2H2O. 

В даній реакції КІ є відновник, а NaNO2 – окисник. 

 

7.2. Контрольні завдання 
 

Підібрати коефіцієнти в даних ОВР методом електронного 

балансу і вказати окисник та відновник. Дані приведені в таблиці 7.2. 

 

Таблиця 7.2 

 

Варіант Рівняння реакцій 

1 
А CuS + HNO3 → Cu(NO3)2 + S + NO + H2O 

В Cr2O3 + NaNO3 + KOH → K2CrO4 + NaNO2 + H2O 

2 
А Mn(NO3)2 + H2O2 + KOH → MnO2 + KNO3 + H2O 

В Na2SO3+K2Cr2O7+H2SO4 → Na2SO4+Cr2(SO4)3+K2SO4+H2O 

3 
А Cr(NO3)3+NaBiO3+HNO3→H2Cr2O7+Bi(NO3)3+NaNO3+H2O 

В SnCl4 + FeCl2 → SnCl2 + FeCl3   
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4 
А Zn + H2SO4 → ZnSO4 + S + H2O 

В NaCl + Fe2(SO4)3 → FeSO4 + Cl2 + Na2SO4 

5 
А H2S + KMnO4 + H2SO4 → S + MnSO4 + K2SO4 + H2O 

В NaNO2+H2SO4 + KMnO4 → NaNO3 + MnSO4 + K2SO4+H2O 

6 
А NaI + NaNO2 + H2SO4 → I2 + NO + Na2SO4 + H2O 

В FeCl2 + H2O2 + NaOH → Fe(OH)3 + NaCl 

7 
А KCrO2 + H2O2 + KOH → K2CrO4 + H2O 

В FeSO4+ H2SO4 +KMnO4 → Fe2(SO4)3+ MnSO4 K2SO4 + H2O 

8 
А Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2S + H2O 

В H2C2O4 + H2SO4 +KMnO4→ CO2+ MnSO4 K2SO4 + H2O 

9 
А FeSO4+K2Cr2O7+H2SO4→Fe2(SO4)3+Cr2(SO4)3+K2SO4+H2O 

В Fe(OH)2 + O2 + H2O → Fe(OH)3 

10 
А Cr(NO3)3 + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr + H2O 

В MnO2 + KClO3 + KOH→ KMnO4 + KCl + H2O 

11 
А Fe2O3 + KNO3 + KOH → K2FeO4 + KNO2 + H2O 

В H2S + H2SO3 → S + H2O 

12 
А NaNO3 → NaNO2 + O2 

В MnO2 + NaBiO3+HNO3 → HMnO4 + BiONO3 +NaNO3+H2O 

13 
А Cu(NO3)3 → Cu + NO2 + H2O 

В H2S + HNO3 → H2SO4+ NO2 + H2O 

14 
А NH4NO3 → N2 + H2O 

В MnO2 + O2 + KOH→ K2MnO2 + H2O 

15 
А H2S + K2Cr2O7+H2SO4 → S +Cr2(SO4)3+K2SO4+H2O 

В Fe2O3 +Al → Al2O3 + Fe 

16 
А KClO3 + S → KCl +SO2 

В NaI + NaIO3 + H2SO4 → I2 + Na2SO4 + H2O 

17 
А KNO3 + KClO3 → KCl + KNO2 

В Mn2O3 + Si→ SiO2 + Mn 

18 
А SO2+ HNO3 + H2O → H2SO4+ NO 

В P2O5 + C → P + CO 
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19 
А Na2S2O3 + Br2 + NaOH → Na2SO4 + NaBr + H2O 

В Mg + HNO3 → Mg(NO3)2+NH4NO3+H2O 

20 
А Na2SO3+ KMnO4 + KOH→ K2MnO4 + Na2SO4 + H2O 

В S + KClO3 + H2O → Cl2 + H2SO4 + K2SO4 

 

8. Електрохімія 

 

8.1 Алгоритм розв’язку типової задачі. 
Знайти Е.Р.С. гальванічного елемента, що складається з 

магнієвої та мідної пластинок, які занурені у 1М розчин солей цих 

металів. 
 

Розв’язок: Е.Р.С. гальванічного елемента визначається, як різниця 

потенціалів катода і анода: 

akCPE ϕϕ −=... . 

Схема даного гальванічного елемента має вигляд: 

А (-)   Mg / Mg
2+

 // Cu
2+

 / Cu   К (+). 

Оскільки   стандартний   електродний  потенціал магнію дорівнює  

),(36,2/
0

2 BMgMg −=+ϕ     а міді      )(34,0/
0

2 BCuCu =+ϕ , то магній буде 
анодом , а мідь – катодом, на якому буде відбуватись відновлення 

йонів Cu
2+

. 

А (-) Mg
0
 - 2ē → Mg

2+
 

К (+) Cu
2+

 + 2ē → Cu
0
 

Так як молярна концентрація розчинів дорівнює 1моль/л, то: 

akCPE
00... ϕϕ −=  = 0,34 –(-02,36) = 2,7 (В) 

 

8.2 Алгоритм розв’язку типової задачі. 
Скільки грамів міді виділиться на катоді при електролізі водного 

розчину купрум (ІІ) хлориду протягом 1 години при силі струму 4А? 
 

Розв’язок: При електролізі водного розчину купрум (ІІ) хлориду 

відбуваються такі процеси: 

А (+) 2Cl
-
 - 2ē → Cl

0
 

К (-) Cu
2+

 + 2ē → Cu
0
 

Згідно закону Фарадея маса міді, що утворилась на катоді 
визначається за формулою: 
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F

tCuMeI
Cum

⋅⋅
=

)(
)( . 

Ме(Cu) = М(Cu)/z = 63,5/2 = 31,75 г/моль,    отже 

гCum 74,4
96500

360075,314
)( =

⋅⋅
= . 

 

8.2. Контрольні завдання 
 

8.2.1. Знайти Е.Р.С. гальванічного елемента, що складається з 
свинцевого та мідного електродів, які занурені у 1М розчини солей 

цих металів. Як зміниться Е.Р.С. цього елемента, якщо обидва розчини 

розбавити в 100 разів? 

8.2.2. Написати які процеси відбуваються при електролізі розплавів і 
розчинів купрум (ІІ) хлориду на платиновому електроді. 
8.2.3. Скільки годин необхідно проводити електроліз розчину натрій 

хлориду струмом силою 10А, щоб в розчині утворився 1кг натрій 

гідроксиду?. 

8.2.4. Яка має бути молярність розчину солі плюмбуму (ІІ), щоб ЕРС 

гальванічного елемента дорівнювала нулю? 

Схема гальванічного елемента:     Pb /Pb
 2+

 // 2Н
+
/Н2 . 

8.2.5. На скільки зміниться потенціал цинкового електрода, якщо 

розчин солі цинку, в якій він занурений, розбавити в 10 разів? 

8.2.6. Скільки срібла виділиться на катоді при пропусканні крізь 
розчин аргентум нітрату струму 8А протягом 45 хвилин? 

8.2.7. При електролізі купрум (ІІ) сульфату з мідним електродом маса 
катода збільшилась на 10г. Яку кількість електрики пропущено крізь 
розчин? 

8.2.8. Складіть рівняння електролізу водного розчину купрум (ІІ) 
сульфату:  

а) з платиновим електродом;  

б) з мідним електродом. 

8.2.9. Визначити Е.Р.С. гальванічного елемента, що складається з 
свинцевого та цинкового електродів, які занурені у 0,01М розчин 

солей цих металів. 

8.2.10. Нікелеві пластинки занурені в пересичені розчини зазначених 

нижче солей: 

а) MgSO4 ; б) NaCl ; в) AlCl3 ; г) CuSO4 .  
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З якими солями нікель буде реагувати? Написати рівняння 
можливих реакцій. 

8.2.11. Обчислити потенціал магнієвого електрода при концентрації 
йона Mg

2+
 0,01моль/л. 

8.2.12. Які процеси відбуваються на аноді та катоді при роботі 
гальванічного елемента, який складається з залізної та алюмінієвої 
пластинок, занурених в розчини їх нітратів? 

8.2.13. Які процеси відбуваються на аноді та катоді при роботі 
гальванічного елемента, який складається з магнієвої та срібної 
пластинок, занурених в розчин хлоридної кислоти? 

8.2.14. Обчислити потенціал алюмінієвого електрода, зануреного в 

0,01М розчин його солі. 
8.2.15. Які речовини утворюються при електролізі водного розчину 

магній хлориду. Привести електронні рівняння процесів окиснення і 
відновлення. 

8.2.16. Які процеси відбуваються при контакті лудженого заліза з 
розчином сульфатної кислоти?  

8.2.17. Знайти Е.Р.С. гальванічного елемента, утвореного цинковим 

електродом, зануреним у 0,1М розчин Zn(NO3)2 та свинцевого 

електрода, зануреного у 0,01М розчин   

8.2.18. Визначити масу міді, яка  виділиться на катоді при електролізі 
водного розплаву купрум (ІІ) хлориду протягом 1 години при силі 
струму 2А? 

8.2.19. Складіть рівняння електролізу водного розчину натрій хлориду 

та розплаву натрій хлориду. Які речовини утворюються на катоді? 

8.2.20. Знайти Е.Р.С. гальванічного елемента, який складається з 
магнієвої та срібної пластинок, занурених в 0,01М розчини їх солей. 

Які процеси відбуваються на катоді та аноді? 

 

9. Комплексні сполуки 

 

9.1 Алгоритм розв’язку типової задачі. 
Розрахувати концентрацію йонів кадмію в 0,1М 

розчині ( )[ ]42
CNCdK  , який містить, крім того 6,5г/дм

3
 KCN. 

Розв’язок: Знаходимо з таблиці константу нестійкості Кнест. 

комплексного йона ( )[ ] −2

4CNCd : 
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[ ] [ ] 18

2

4

42

. 108,7
])([

−

−

−+

⋅=
⋅

=
CNCd

CNСd
KНЕСТ . 

Вторинна дисоціація комплексного йона відбувається за рівнянням: 

( )[ ] −+−
+= CNCdCNCd 422

4 . 

У присутності надлишку йонів CN
-
, що утворюються підчас 

дисоціації KCN (яку можна вважати повною), ця рівновага зміщена 
вліво настільки, що кількістю йонів CN

-
, які утворились при дисоціації 

комплексного йона, можна знехтувати. Тоді концентрація йонів CN
-
 

дорівнює концентрації KCN. З такої ж причини рівноважна 

концентрація йона ( )[ ] −2

4CNCd може бути прирівняна до загальної 

концентрації комплексної солі (0,1 моль/дм3
). 

Підставимо дані й вираз Кнест. і знаходимо концентрацію йонів: 

[ ]
3

15

4

18
2 108,7

1.0

1,0108,7

дм

моль
Cd

−
−

+ ⋅=
⋅⋅

= . 

[ ]−СN =0,1моль/дм3
 (дорівнює загальній концентрації). ( )[ ] −2

4CNCd = 

0,1моль/дм3
 (дорівнює загальній концентрації комплексної солі). 

 

8.2. Контрольні завдання 

 

9.2.1.Назвати комплексні солі: ( )[ ]42 CNCuK ;  ( )[ ]64 CNFeK ; 

( )( )[ ] 2432 BrCNNHOHCo ; ( )[ ]( )
2343 NONHCu ; ( )[ ] 3453 NOSONHCo . 

9.2.2. Назвати такі електронейтральні комплексні сполуки: 

( )[ ]42 POOHCr ; ( ) ( )[ ]223 SCNNHCu ; ( )[ ]423 ClNHPt ; 

( )[ ]222 ClOHNHPt . 

9.2.3. Написати формули наступних комплексних сполук:  

а) калій дицианоаргентат;     
б) калій гексанітрокобальтат (ІІІ);  
в) гексаамінонікол (ІІ) хлорид;  

г) натрій гексацианохромат (ІІІ) . 
9.2.4. Вказати комплексоутворювачі та координаційні числа в 

сполуках: ( )[ ]64 CNFeK ; ( )[ ]2CNAuK ; [ ]62 PtClK ; [ ]42 HgIK . 
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9.2.5. Вказати комплексоутворювачі, ліганди та координаційні 

числа в наступних комплексних йонах:  [ ] −2

4HgI ; ( )[ ] −3

6CNFe ; 

[ ] −2

6PtClK ; ( )[ ]+

23NHAg ; ( )[ ] .
3

63

+
NHCo  

9.2.6. Вказати заряд комплексний йонів, ( )[ ];
53 BrNHCo  

( )[ ] ;
53 ClNHNi  ( )[ ]ClCONHCr 343   де комплексоутворювачами є 

Co
3+

;  Ni
2+

 ; Cr
3+

. 

9.2.7. Написати рівняння дисоціації в водних розчинах наступних 

солей: ( )[ ]22 CNAuK ; ( )[ ]42 CNSAuK ; ( )[ ]ClOHCr
52 ; 

( )[ ];
53 ClNHCo  ( )[ ]443 PONHCr . 

9.2.8. Скласти формули комплексних солей і назвати їх: 

а) комплексоутврювач Cd
2+

, координаційне число 6; ліганди CN
-
, в 

зовнішній сфері йони калію; 

б) комплексоутврювач Pt
4+

, координаційне число 6; ліганди NН3, в 

зовнішній сфері хлорид йони. 

9.2.9. Визначити концентрацію йонів кадмію в 0,1М 

розчині ( )[ ]42
CNCdK , який містить, крім того 6,5г/дм3

 KCN. 

9.2.10. Визначити концентрацію йонів Ag
+
 в 0,1М 

розчині ( )[ ] 323 NONHAg , який містить в надлишку 1 моль/дм3
 NН3. 

9.2.11. Написати рівняння електролітичної дисоціації таких 

комплексних сполук: ( )[ ] ;3453 NOSONHCo  ( )[ ]( )
2343 NONHCu ; 

( )[ ]64 CNFeK ; ( )[ ]2CNAuK . 

9.2.12. Написати вираз константи нестійкості для таких комплексних 

йонів: ( )[ ]+

453 SONHCo ; ( )[ ] +2

62 ClOHCr ; ( )[ ]+

23NHAg ; 

( )[ ]+
OHOHCu

32 . 

9.2.13. Константа нестійкості йона ( )[ ]−

2CNAg дорівнює 1·10
-21

. 

Визначити концентрацію йонів Ag
+
 в 0,05М розчині ( )[ ]2CNAgK , 

який містить 0,01моль/л  KCN. 

9.2.14. Яка концентрація йонів аргентуму в 0,08М 

розчині ( )[ ] 323 NONHAg , який містить 1моль/л аміаку? Скільки 

грамів NaCl можна додати до 1л цього розчину до початку випадання 

осаду AgC ? ДРAgCl = 1,8·10
-10

. 
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9.2.15. Написати вираз константи нестійкості таких комплексних 

йонів: ( )[ ]−

2CNAg ; ( )[ ]+

23NHAg ; ( )[ ]−

22NOAg ; ( )[ ] −3

232OSAg . 

9.2.16. Константи нестійкості йонів ( )[ ]−

22NOAg  та ( )[ ]−

2CNAg  

відповідно дорівнюють 1,3 10
-3

 та 1,1 10
-21

. Яке співвідношення 

рівноважних концентрацій йонів Ag
+
 в розчинах ( )[ ]

22NOAgK  (С1) 

та ( )[ ]2CNAgK  (С2) однакової концентрації. 

9.2.17. Написати формули комплексних сполук, які містять такі йони: 

а) [ ]−

2CuCl ; 

б) [ ] −2

4ZnCl ; 

в) ( )[ ]+

23NHCu ; 

г) ( )[ ] .
3

62

+
OHCo  

9.2.18. До розчину який містить 0,2335г комплексної солі CoCl3·4NH3, 

додали в надлишку розчин AgNO3. Маса осадженого AgCl дорівнює 
0,1435г. Визначити координаційну формулу солі. 
9.2.19. Написати в молекулярній та йонно-молекулярній формі 
рівняння обмінних реакцій між:  

а)  ( )[ ]64 CNFeK   та CuSO4 ;  

б)  ( )[ ]63 CNCoNa  та FeSO4 ;  

в)  ( )[ ]63 CNFeK   та  AgNO3 . 

9.2.20. Вказати заряди комплексоутворювачів і комплексних йонів: 

а)  ( )[ ]ClNHCo
53  ;  

б)  ( )[ ]443 PONHCr  ;  

в)  ( ) ( )[ ]
3233 NONHCo  ; 

г)  ( )[ ]
23NHAg . 
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КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 

 

1. Основні поняття біогеохімії. Загальна геохімічна організація 

біосфери 

 

1.1 Алгоритм відповіді на типове завдання. 

Взаємодія біогеохімії з іншими науковими дисциплінами. 

Відповідь: Біогеохімія виникла на початку XX століття як типова 
міждисциплінарна наука. 
 
Описові 
 

                Біологія     Метеорологія       Геологія             Біологія моря 
 

                 Хімія            Хімія               Хімія ґрунтів       Хімія океану 

                                    атмосфери           та геохімія 
 

                Фізика           Фізика              Геофізика           Фізика океану  

                                    атмосфери 
 

Кількісні 
 

          Лабораторія     Атмосфера         Літосфера           Гідросфера        Простір 

 Досліджень 

 

Рис.1.1. Схематичний опис взаємопроникнення біогеохімії та інших 

природничих наук 

 

Базові природничі науки – хімія, біологія і геологія. Просторова 
область застосування методів різних наук, або масштаб досліджень, 

також дуже важливі при оцінці їх взаємозв’язку з біогеохімією, що 

особливо помітно при польових дослідженнях, які відносяться до 

вивчення глобальної гідросфери (гідрологія), атмосфери 

(метеорологія), літосфери (геологія) та ґрунтового покриву 

(ґрунтознавство). В той самий час ці відмінності зникають при 

розгляді лабораторних методів, наприклад для хімічного аналізу 

різних компонентів біосфери. Параметри просторових суб’єктів 

різних наук можуть бути інтегровані із застосуванням математичних, 

фізичних, біологічних, хімічних і географічних прийомів та методів, 

що дозволяє виділити вже комплексні суб’єкти досліджень, де 
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застосовуються методи атмосферної фізики, морської біології, 
біогеографії, геохімії та хімії ґрунтів. 

 

1.1. Контрольні завдання 
 

1.2.1.Що є об’єктом біогеохімії. Дати визначення біогеохімічної 
структури біосфери. 

1.2.2. Взаємозв’язок між концепцією живої речовини та розвитком 

біогеохімії. 
1.2.3. Суть вчення В.І.Вернадського щодо зв’язку елементного складу 

живої речовини і земної кори. Як пояснюється низький вміст Силіцію, 

Алюмінію в організмах, якщо ці елементи становлять значну частину 

маси літосфери. 

1.2.4. Вклад В.І.Вернадського в розвиток науки про біосферу. 

1.2.5 Роль геохімії та видатних геохіміків в розвитку біогеохімії. 
1.2.6. Місце біогеохімії в системі природничих наук, її предмет 
вивчення. 

1.2.7.Значення біогеохімії для екологічних досліджень та охорони 

навколишнього середовища. 
1.2.8. Біогеохімічна екологія. 

1.2.9. Біосфера як найбільша біологічна система. 
1.2.10. Теоретичні і практичні впровадження результатів 

біогеохімічних досліджень. 

1.2.11. Біогеохімічні стандарти. 

1.2.12. Критичні навантаження важких металів. 

1.2.13. Критичні навантаження кислотності на екосистеми. 

1.2.14. Біогеохімія людини в навколишньому середовищі. 
1.2.15. Еволюційна біогеохімія. 

1.2.16. У чому подібність та відмінність хімічного складу земної кори 

та організмів. 

1.2.17. Зародження та розвиток біогеохімії. 
1.2.18. Ендемічні захворювання техногенного навантаження. 

1.2.19. Біогеохімічні фактори формування складу нафти. 

1.2.20. Еволюція гідросфери. 

 

2. Біологічний кругообіг хімічних елементів. Глобальні цикли 

 

2.1 Алгоритм відповіді на типове завдання. 

Цикл Карбону у процесі фотосинтезу. 
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Відповідь: Процес фотосинтезу та утворення карбонатів слід 

розглядати як основні глобальні прояви життєдіяльності  організмів 

протягом всієї геологічної історії Землі. Відношення мас 
С(карб.)/С(орг.) може визначати обмеження росту живої матерії на 
послідовних стадіях геологічної історії Землі протягом 3,5 – 3,8 

мільярда років. За останні 1,6 мільярда років це відношення мало 

тенденцію до зменшення. В осадових породах пізнього 

протерозойського періоду (1600–750 мільйонів років тому) 

відношення С(карб.)/С(орг.) дорівнювало 18; в палеозої (570–400 

мільйонів років тому) – 11; в мезозої (235–66 мільйонів років тому) – 

5,2; в кайнозої (останні 66 мільйонів років) – 2,9. 

Безперервне збільшення у відносному вмісті органічної речовини 

у прадавньому поверхневому стоці підтверджує зріст продуктивності 
наземних фотосинтезуючих організмів. Це показує також зростаючу 

значимість глобальної наземної екосистеми в поглинанні СО2. 

Зріст продуктивності рослинної суші міг би компенсувати 

збільшення вмісту СО2 в атмосфері, що спостерігався. Але в цьому 

випадку повинна розглядатись також роль Нітрогену атмосферних 

опадів як можливого елемента, вміст якого на теперішній час лімітує 
продуктивність багатьох наземних екосистем. Більш того в ранні 
періоди геологічної історії формування карбонатів і розвиток процесу 

фотосинтезу супроводжувався зменшенням вмісту СО2 в атмосфері 
Землі, що накопичувався за рахунок первинної емісії з мантії. Отже, ці 
процеси можуть керувати механізмами, які підтримують низький 

вміст СО2 в сучасних умовах, знижуючи таким чином парниковий 

ефект залишкового накопичення цього газу в атмосфері Землі. 
 

2.2. Контрольні завдання 

 

2.2.1. У чому суть біогенної міграції хімічних елементів?. 

2.2.2. Дати характеристику закономірності поширення розсіяних 

елементів у земній корі. 
2.2.3. Форми знаходження хімічних елементів в земній корі та їх 

вплив на міграцію елементів. 

2.2.4. Біогеохімічні функції ґрунту. 

2.2.5. Взаємодія біогеохімічних циклів в різних компонентах біосфери. 

2.2.6. Роль співвідношення Карбону та Нітрогену в посиленні 
парникових ефектів. 

2.2.7. Основні параметри біогеохімічного циклу Нітрогену. 
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2.2.8.Сучасна біогеохімія Нітрогену. 

2.2.9. Сполуки Фосфору в біосфері. 
2.2.10. Глобальний біогеохімічний цикл Фосфору. 

2.2.11. Сульфур в біосфері. 
2.2.12 Глобальні потоки і запаси Сульфуру. 

2.2.13. Біогеохімічний кругообіг Силіцію. 

2.2.14. Кальцій в біосфері. 
2.2.15. Біогеохімія Купруму. 

3.2.16. Біогеохімія Цинку. 

2.2.17. Біогеохімія мікроелементів. 

2.2.18. Біогеохімія хлорорганічних сполук. 

2.2.19. Біогеохімія Меркурію. 

2.2.20. Біогеохімія Плюмбуму. 

 

3. Хімія   s–елементів 

 

3.1 Алгоритм розв’язку типової задачі. 
Скільки грам кальцій сульфату міститься у воді, якщо твердість 

води, обумовлена наявністю цієї солі, дорівнює 4 м-екв/л?. 

Розв’язок:  Знайдемо молярну масу кальцій сульфату;  

М (СаSО4) = 136 г/моль. 

Молярна маса еквівалента цієї солі дорівнює: 

МЕ (СаSО4) = 
( )

z

CaSOM 4  = 
2

14.136
 = 68,07 (г/моль). 

В 1м3
 твердістю 4 мекв міститься     4·1000 =  4000 мекв солі. 

Звідси маса солі: m (СаSО4) = 4000 · 68,07 = 272280мг = 272,280 (г). 
Відповідь: міститься 272,280г кальцій сульфату. 

 

3.2. Контрольні завдання 
 

3.2.1. Дати характеристику електронної будови атомів лужних 

металів. Скласти електронні схеми будови атомів Калію та Цезію. 

Який з цих елементів є сильнішим відновником і чому? Чому атоми 

лужних металів не є комплексоутворювачами ? 

3.2.2. В ході аналізу виявлено, що 1л природної води містить 130мг 
кальцій гідрогенкарбонату, 22мг магній гідрогенкарбонату та 14мг 
кальцій сульфату. Знайти масу натрій карбонату, який слід внести у 

100л води, щоб кальцій- та магній-йони перевести у нерозчинні 
карбонати. 
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3.2.3. Твердість води та методи її усунення. Скільки грам гашеного 

вапна необхідно додати до 2,5дм3
 води, щоб усунути її тимчасову 

твердість, яка становить 4,43 м-екв/дм3
?. 

3.2.4. Закінчити рівняння реакцій: 

а) Be + HCl + H2O → ; 

б) Be(OH)2 + NaOH → ; 

в) BeF2 + SiF4 → ; 

г) MgCl2 + Na2CO3 + H2O → ; 

д) Ca3(PO4)2 + H2SO4 → . 

3.2.5. Скласти рівняння термічного розкладу нітратів натрію та 
кальцію. Розрахувати масу калій нітрату, який піддали термічному 

розкладу, якщо газ, що виділився при цьому займає такий самий 

об’єм, як і гази, одержані при термічному розкладі 993г плюмбум (ІІ) 
нітрату. 

3.2.6. Розрахувати концентрацію йонів у розчині, одержаному при 

змішування рівних об’ємів 0,3М розчину барій хлориду та 0,4М 

розчину натрій хромату. ДР (BaCrO4) = 2,3 · 10
-10

. 

3.2.7. Обчислити сталу Авагадро, якщо 1г радію при радіоактивному 

розпаді випромінює 3,7 · 10
10 α – частинок за 1с, а за рік при цьому 

утворюється 0,042см3
 гелію. 

3.2.8. Закінчити рівняння реакцій: 

а) BaCl2 + NH4Al(SO4)2 → ; 

б) Na2O2 + BaI2 + H2SO4→ ; 

в) Cl2 + NaH → ; 

г) Na2O2 + CO2 → ; 

д) BaCO3 + C → ; 

е) K2O4 + CO2 → . 

3.2.9. Обчислити титр розчину хлоридної кислоти, якщо на 
нейтралізацію 0,020дм3

 цього розчину витрачено 0,010дм3
 розчину 

калій гідроксиду, титр якого становить 0,014 г/см3
. 

3.2.10. Визначити масу MgSO4·7H2O, яка міститься в 1м3
 розчину 

магній сульфату з масовою часткою MgSO4 20%. Густина розчину 

становить 1219 кг/м3
. 

3.2.11. Тимчасова твердість води дорівнює 8 м-екв/дм3
. При кип’ятінні 

24дм3
 цієї води утворилось 8,56г суміші кальцій карбонату і магній 

гідрогенкарбонату. Обчислити масу кожного компонента суміші. 
3.2.12 .На основі значення стандартних електродних потенціалів 

пояснити, в якому середовищі: нейтральному, кислому чи лужному, 

калій перманганат проявляє найбільшу окиснювальну дію. Скласти 
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відповідні рівняння напівреакцій. Обчислити молекулярну масу 

еквіваленту КМnО4 в цих реакціях. 

3.2.13. На відновлення 0,05дм3
 0,2М розчину К2Сr2О7 у присутності 

розведеної хлоридної кислоти витрачено 0,2дм3
 розчину станум (ІІ) 

хлориду. Обчислити нормальність і титр розчину SnCl2. Скласти 

рівняння реакцій. 

3.2.14. Скільки грам калій дихромату і який об’єм розчину хлоридної 
кислоти з масовою часткою 36%, (густиною 1,2 г/см3

) потрібно, щоб 

газ, який виділився при їх взаємодії, повністю прореагував з 10,4г 
хрому? Скласти відповідні рівняння реакцій. 

3.2.15. При взаємодії 1г водного розчину пероксиду гідрогену з 
надлишком калій дихромату в сульфатнокислому середовищі 
виділилось 200см3

 газу при температурі 27ºС та тиску 100кПа . 

Обчислити у відсотках масову частку пероксиду гідрогену в розчині. 
3.2.16. Яка реакція середовища розчинів солей: нітрату, сульфату та 
ацетату калію, натрій карбонату? Скласти йонно-молекулярні 
рівняння реакцій їх гідролізу, розрахувати рН, ступінь та константу 

гідролізу 0,1М розчину натрій ацетату. 

3.2.17. Електролізом розчину натрій хлориду при силі струму 1050А 

за 12 год. був виділений хлор об’ємом 4,48м3
 (н.у.). Знайти масу 

одержаного при цьому натрій гідроксиду, якщо вихід по струму на 
аноді та катоді складає ту саму величину. 

3.2.18. Який об’єм займає вуглекислий газ при 17ºС та тиску 

12,156·10
5кПа, потрібний для насичення розчину натрій гідроксиду 

об’ємом 5л, концентрація якого 8 моль/л з метою одержання 
гідрогенкарбонату. 

3.2.19. В 100мл насиченого розчину міститься BaCrO4 масою 1,5·10
-6г. 

Знайти добуток розчинності барій хромату. 

3.2.20. Чим пояснюється відсутність гідролізу по катіону у водних 

розчинах лужних металів? Яке середовище має розчин натрій 

гідрогенкарбонату і чому значення рН для нього є меншим, ніж для 
розчину натрій карбонату тієї самої концентрації. 
 

4. Хімія р–елементів ІІІ та ІV групи ПСЕ 

 

4.1 Алгоритм розв’язку типової задачі. 
Скільки грам 13%-го та 38%-го розчинів треба взяти для 

приготування 250г 20%-го розчину алюміній нітрату? 
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Розв’язок: Складемо діагональну схему, за якою знаходимо маси 

13%-го та 38%-го розчинів, необхідних для приготування 250г 20%-го 

розчину алюміній нітрату: 

 

 
  

7x = 18 (250-x) = 4500 – 18x: 

25x = 4500: 

X = 180 

Відповідь: потрібно змішати 180г 13% та 70г 38% розчинів алюміній 

нітрату. 

 

4.2. Контрольні завдання 

 

4.2.1. Назвіть найважливіші сполуки р–елементів ІІІ групи та вкажіть 

способи одержання простих сполук. 

4.2.2. Чому для одержання алюміній гідроксиду застосовують не луг, а 
розчин амоніаку? Записати йонно-молекулярні рівняння реакцій: 

а) AlCl3 + NH3 + H2O → ; 

б) AlCl3 + Na2CO3 + H2O → ; 

в) AlCl3 + (NH4)2S + H2O → . 

4.2.3. Обчислити масову частку та нормальну концентрацію розчину 

станум (ІІ) хлориду, одержаного змішуванням 2,5дм3
 22%-го розчину 

(ρ=1,19г/см3
) та 1,5дм3

 4%-го розчину (ρ=1,03г/см3
). 

4.2.4. Дати характеристику електронної будови атомів ІІІ А групи. 

Скласти електронну формулу атома Алюмінію. Здатність атома 
Алюмінію до комплексоутворення. Навести формули комплексних 

сполук Алюмінію і скласти рівняння реакцій їх одержання. 

4.2.5. Як здійснити такий цикл перетворень: 

Al → NaAlO2 → AlCl3 → AlOHCl2 → Al(OH)3 → K3[Al(OH)6] ; 

Al → Al4C3 → Al(OH)3 → Al2O3→ Al . 

Написати рівняння відповідних реакцій, вказати умови їх проведення. 

4.2.6. Написати рівняння реакцій розчинення алюмінію в хлоридній та 
нітратній (розведеній та концентрованій) кислотах і в розчині натрій 

Xг 13% 

20% 

(250-x)г 38% 

18 

7 

7

18

250
=

− x

x
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гідроксиду. Скільки дм3

 водню (н.у.) та кг натрій метаалюмінату 

можна добути, діючи металічним алюмінієм на 27,2кг 2%-го розчину 

натрій гідроксиду? 

4.2.7. Який об’єм 2н розчину натрій гідроксиду потрібно додати до 

500г 4%-го розчину станум (ІІ) хлориду (ρ=1,03 г/дм3
), щоб перевести 

його в станіт? 

4.2.8. Чи випаде осад Рb(ОН)2 при змішуванні 120см3
 0,1н розчину 

плюмбум (ІІ) нітрату та 120см3
 0,05н розчину амоніаку? 

4.2.9. Здійснити такий цикл перетворень: 

Sn → SnO → Na2SnO2 → SnS → (NH4)2SnS3 → H2SnS3 → SnS2. 

4.2.10. Закінчити рівняння реакцій: 

а) Na2SnO2 + Cl2 + NaOH → ; 

б) Pb2O3 + KI + H2SO4→ ; 

в) SnCl2 + FeCl3 → ; 

г) PbO2 + Cr(NO3)3 + NaOH → . 

4.2.11. Максимально допустимим вмістом Плюмбуму у повітрі 
вважають концентрацію 10

-5
 мг/дм3

. Скільки атомів Плюмбуму 

знаходиться в 1см3
 такого повітря? Написати формули відповідних 

оксидів та гідроксидів плюмбуму. 

4.2.12 .Хімічні процеси, що відбуваються в свинцевому акумуляторі, 
виражаються рівнянням: 

Pb + H2SO4 + PbO2 
→
←

 2PbSO4 + 2H2O. 

Яка маса Рb та РbО2 витрачається при розрядці акумуляторної батареї 
для одержання 13,4 А. год електрики? 

4.2.13. Як змінюються окисно-відновні властивості простих та 
складних речовин від Карбону до Плюмбуму? Написати рівняння 

реакцій що показують: а) відновні властивості стануму (ІІ) хлориду 

(реакції з солями бісмуту та меркурію); б) окисну дію плюмбум (IV) 

оксиду (реакції окиснення йонів Mn
2+

; I
¯
; Cr

3+
). 

4.2.14. Які алотропні форми характерні для Германію, Стануму, 

Плюмбуму? Скласти рівняння реакцій розчинення сплаву олова зі 
свинцем: а) у розведеній нітратній кислоті; б) при нагріванні у 

концентрованій нітратній кислоті; в) у концентрованій та розведеній 

сульфатній кислоті; г) у хлоридній кислоті. 
4.2.15. Пояснити різку відмінність у властивостях бору і алюмінію, а 
також їх подібність? У чому різниця між водневими сполуками цих 

елементів? Вказати природу хімічних зв’язків у молекулах AlH3, AlCl3. 

Чому AlH3 здатний до полімеризації? 
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4.2.16. Алюмотермія та її застосування. Закінчити рівняння реакцій: 

а) Al + Fe3O4 → ; 

б) Al + B2O3 → ; 

в) Al + CO2 → . 

Вкажіть можливість перебігу цих реакцій за стандартних умов. 

4.2.17. Який об’єм 0,1н розчину KMnO4 потрібний для реакції з 10мл 

розчину H2C2O4·2H2O (ρ=10,2г/мл), в якому масова частка 
кристалогідрату становить 7%?  

4.2.18. При розчиненні вапняку масою 1г в хлоридній кислоті 
виділяється СО2, об’ємом 150мл при температурі 23ºС та тиску 

1,04·10
5Па. Чому дорівнює масова частка СаСО3 в цьому вапняку? 

4.2.19. Які гази і в якому об’ємі (н.у.) утворюються при прожарюванні 
100г плюмбум (ІІ) нітрату? 

4.2.20. Калій ціанід при 18ºС гідролізований на 1,2% в 0,1н розчині. 
Розрахувати константу гідролізу цієї солі. 
 

5. Хімія р–елементів V групи ПСЕ 

 

5.1 Алгоритм розв’язку типової завдання. 
Скласти йонно-молекулярні рівняння гідролізу натрій нітриту. 

Записати вираз та знайти чисельне значення константи гідролізу, 

обчислити ступінь гідролізу та рН 0,1М розчину цієї солі. 

Розв’язок: Рівняння гідролізу солі: 
NO2

-
 + HOH →

←
HNO2 + OH

-
. 

Знаходимо константу гідролізу: 

Kг = 
)(

)(

2

2

HNOK

OHK

д

. 

Кд (HNO2) = 4 · 10
-4

                                           Kг = 11

4

14

105,2
104

101 −

−

−

⋅=
⋅

⋅
 

Знаходимо ступінь гідролізу: 

5
11

1058,1
1,0

105,2 −
−

⋅=
⋅

==
См

Kг
гα . 

Для визначення рН, необхідно прийняти до уваги, що в результаті 
гідролізу кожного аніона утворюється один гідроксид–йон. Якщо 

початкова концентрація аніонів, що гідролізуються См (моль/л), то 

при цьому утворилось αг · Сн моль/л йонів ОН
-
. Таким чином: 

[OH
-
] = αг · Сн = 1,058 ·10

-5 
 · 0,1 = 1,58·10

-6
 моль/л 
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pOH = -lg[OH¯ ] = -lg 1,58 ·10

-6
 = 5,8 

pH = 14-pOH = 14-5,8 = 8,2 

 

5.2. Контрольні завдання 
 

5.2.1. Показати будову молекули азоту за методом ВЗ. Чим 

пояснюється низька хімічна активність молекулярного азоту? Дати 

характеристику кислотно-основним та окисно-відновним 

властивостям сполук Нітрогену з Гідрогеном. При пропусканні 
азотоводневої суміші (1:3) в контактний апарат прореагувало 8% 

азоту. Визначити у відсотках об’ємний склад газової суміші, що 

виходить з апарату. 

5.2.2. Пояснити утворення йону амонію за донорно-акцепторним 

механізмом. Термічний розклад солей амонію, навести приклади 

розкладу амоній нітриту, нітрату, карбонату, фосфату, дихромату та 
перманганату. Вирахувати рН розчину, одержаного розчиненням 

1,12дм3
 (н.у.) амоніаку в 500см3

 води. 

5.2.3. Скласти рівняння реакції взаємодії калій перманганату з натрій 

нітритом в кислому, нейтральному та лужному середовищах. 

Обчислити молярні маси еквівалентів окисника та відновника. 
5.2.4. Знайти масу азоту, який при температурі 20ºС та тиску 1,4·10

5Па 
займає об’єм 10дм3

. 

5.2.5. Скільки грам калій нітрату необхідно для виділення всього йоду 

з 10см3
 15%-го розчину калій йодиду (ρ=1,12 г/см3

),підкисленого 

сульфатною кислотою? 

5.2.6. Які сполуки утворює фосфор з воднем та активними металами? 

Закінчити рівняння реакцій: 

а) РН3 + KMnO4 + H2SO4 → ; 

б) Mg3P2 + K2Cr2O7 + НCl → ; 

в) Сa3Р2 + О2→ . 

5.2.7. Скільки тепла виділиться при перетворенні 1т білого фосфору в 

червоний, якщо ентальпія процесу становить 16,73кДж/моль? 

5.2.8. Скласти рівняння реакцій добування фосфору відновленням 

кальцій фосфату вугіллям за участю і без участі SіО2. Визначити 

можливість проходження реакцій при 25ºС та при 1500ºС. Пояснити 

вплив температури та роль SіО2 в процесі. 
5.2.9. Навести емпіричні та графічні формули, а також назви кислот 
Фосфору. Скласти рівняння дисоціації пірофосфатної, мета-, та 
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ортофосфатної кислот. Обчислити константу та ступінь гідролізу, а 
також рН 0,1М розчину натрій фосфату. 

5.2.10. Скласти рівняння гідролізу фосфату, гідрогенфосфату та 
дигідрогенфосфату натрію, вказати рН розчинів цих солей. 

5.2.11. Дати загальну характеристику підгрупи Арсену. Показати 

відповідними рівняннями реакцій, як змінюються кислотно-основні 
властивості сполук при переході від Арсену до Бісмуту. 

5.2.12. Закінчити рівняння окисно-відновних реакцій: 

а) Sb2S5 + НNO3 + H2O → ; 

б) Sb + KClO3 + H2SO4→ ; 

в) Аl2О3+ O2+ H2O → ; 

г) NaВіO3 + Mn(NO3)2 + НNO3 → . 

5.2.13. Скільки см3
 0,5М розчину І2 необхідно для окиснення 450см3

 

0,1н розчину натрій арсенату? 

5.2.14. Токсичність сполук Арсену та Стибію. Скласти рівняння 

гідролізу хлоридів стибію та вісмуту (ІІІ). Яку кількість натрій 

бісмутиту можна одержати при окисненні хромом в лужному 

середовищі 4,66 бісмут (ІІІ) оксиду? 

5.2.15. У воді об’ємом 10л розчинений амоніак об’ємом 2000л (н.у.). 

Чому дорівнює масова частка амоніаку в цьому розчині. 
5.2.16. Знайти ступінь дисоціації НNO2 та значення рН 0,1М розчину 

цієї кислоти. 

5.2.17. Який об’єм 0,15М розчину натрій нітрату необхідний для 
реакції з 10мл розчину калій йодиду (ρ=1,12 г/мл), в якому масова 
частка солі становить 15%. В якому середовищі відбувається ця 

реакція? Розрахувати масу кожного з продуктів реакції. 
5.2.18. При згорянні фосфору масою 3г одержали оксид масою 6,87г. 
Навести емпіричну та графічну формули цього оксиду, якщо густина 
його пари за повітрям дорівнює 9,8. 

5.2.19. Закінчити рівняння реакцій:  

а) KBiO3 + Mn(NO3)2 + HNO3 → ; 

б) Na3AsO4 + HCl + H2S→ ; 

в) K[Sb(OH)6]+ HCl + H2S →. 

5.2.20. Який об’єм 0,1М розчину натрій гідроксиду потрібний для 
нейтралізації фосфатної кислоти, яку отримали з кальцій фосфату 

масою 0,31г? 
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6. Хімія р–елементів VІ групи ПСЕ 

 

6.1 Алгоритм розв’язку типової задачі. 

У надземній частині рослини масова частка води становить 88%, 

а в кореневій – 70%. Вирахувати можливу масову частку води в цілій 

рослині, якщо відомо, що в невисушеній маса надземної частини 

більша за кореневу, а після видалення води навпаки. 

Розв’язок: Розглянемо рослину, в якій маса наземної частини складає 
m1, я кореневої – m2 (мал.1). 

Маса цілої рослини становить m1+m2. Маса води в наземній 

частині дорівнює 0,88 m1, а кореневої – 0,71 m2. 

 

 

m = m1 

ω(Н2О) = 0,88  
 m = m1 + m2 

 ω(Н2О) = x 

 

 

 

m = m2 

ω(Н2О) = 0,70 
 

Мал.1. Схема розподілу води в рослині 
 

Складемо рівняння, вважаючи, що сума маси води в наземній та 
кореневій частинах рослини дорівнює загальній масі води в цілій 

рослині: 0,88m1+ 0,70m2 = (m1 + m2) x, звідки 

21

21 70,088,0

mm

mm
x

+

+
=               (1) 

Для знаходження максимально і мінімально можливих значень 
частки води в рослині, рівняння (1) перетворимо, представивши 

0,88m1, у вигляді суми 0,18m1 + 0,70m1. Після скорочень отримаємо: 

17,018,0
21

1 +
+

=
mm

m
x . 

Знайдемо межі в яких знаходиться значення дробу 

21

1

mm

m

+
. 
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З умови задачі можна записати такі нерівності:  

m1 > m2;  m1 - 0,88 m1 < m2 - 0,70  m2,  звідки 

m2 < m1 <
12

30,0
 m2 ,   або     m2 < m1 < 2,5  m2 . 

При       m2 < m1        дріб  

21

1

mm

m

+
 >0,5,  звідси 

x > 0,7 + 0,18 · 0,5        або          x > 0,79. 

При       m1 < 2,5 m2,   тобто   m2 > 0,4 m1,        дріб 

21

1

mm

m

+
<

7

5
 

x < 0,7 + 0,12        або          x > 0,82 

Відповідь: Значення масової  частки води в рослині знаходиться в 

межах від 79% до 82%. 

 

6.2. Контрольні завдання 
 

6.2.1. Кислотно-основні та окисно-відновні властивості сульфур (IV) 

оксиду та сульфітної кислоти. Чим обумовлена окисно-відновна 

двоїстість цих сполук? Обчислити константу гідролізу, рН та ступінь 

гідролізу в 0,02М розчині натрій сульфіту. 

6.2.2. Хімічні властивості сульфур (VІ) оксиду. Скільки см3
 96% 

розчину сульфатної кислоти (ρ=1,84 г/см3
) необхідно взяти для 

приготування 500см3
 0,25н розчину? 

6.2.3. Показати кислотно-основні та окисно - відновні властивості 
концентрованої сульфатної кислоти. Чи випаде осад кальцій сульфату  

при змішуванні 1000см3
 0,005М розчину кальцій хлориду та 200см3

 

0,002М розчину натрій сульфату?. 

6.2.4. Дати характеристику р–елементів VІ групи ПСЕ: будова 
електронних оболонок атомів, валентні можливості, ступені 
окиснення, сполуки з Гідрогеном та Оксигеном та їх окисно-відновні 
властивості. 
6.2.5. Навести реакції взаємодії натрій тіосульфату з хлором, йодом, 

сульфатною кислотою, аргентум бромідом. 

6.2.6. Біологічна роль Сульфуру. Закінчити рівняння реакцій: 

а) РbS + О3→ ;   б) FeS3 + HNO3 (к) → . 

6.2.7. Порівняти кислотно-основні та окисно-відновні властивості 
сполук Селену та Телуру з відповідними сполуками Сульфуру. 

Біологічна роль Селену. Закінчити рівняння реакцій: 

а) Н2Sе + K2Cr2O7+ H2SO4 → ; 
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б) SО2 + SеO2 (к) + H2O → ; 

в) Nа2Те + NаОН + Cl2 → . 

6.2.8. Знайти масу 1м3
 сульфур (IV) оксиду при температурі 27ºС та 

тиску 3 атм. 

6.2.9. До 50мл суміші чадного газу і метану ввели 50мл кисню. Після 
вибуху об’єм утвореного газу становив 63мл. Знайти мольну частку 

чадного газу у вихідній суміші, враховуючи, що об’єми газів виміряні 
за нормальних умов. 

6.2.10. Масова частка води у надземній частині рослини становить 

85%, а в кореневій – 62%. Знайти масову частку води в цілій рослині, 
якщо маса надземної частини становить 240г, а  кореневої – 70г. 
6.2.11. Сіль складається з трьох елементів. Масова частка Оксигену в 

ній становить 60%. При нагріванні сіль розкладається на оксид з 
масовою часткою Оксисену 36,4% і воду. Знайти масові частки 

Гідрогену та третього елемента в солі. 
6.2.12. Деяка кислота розкладається на сірку, сульфур диоксид і воду. 

Напишіть формулу кислоти, враховуючи, що масова частка Сульфуру 

в ній становить 56,14%. 

6.2.13. Змішали 40г води і 5г гідроген пероксиду. Знайти масову 

частку Оксисену в утвореному розчині. 
6.2.14. Який об’єм (н.у.) озоновоного кисню з мольною часткою озону 

24% необхідний для спалювання 11,2л водню? 

6.2.15. З водоймища випарувалось 300т води, масова частка солей в 

розчині зросла з 1,82% до 1,95%. Вирахувати масу розчину, що 

залишився у водоймищі. 
6.2.16. Необхідно приготувати 1кг розчину з масовою часткою купрум 

(ІІ) сульфату 20%. Знайти масу мідного купоросу та води, потрібних 

для приготування такого розчину. 

6.2.17. До станції опріснення подають морську воду, масова частка 
солей в якій становить 3,5%, одержують опріснену воду з масовою 

часткою солей в ній 0,2% та розсіл з масовою часткою солей 18%. 

Скільки морської води необхідно переробити для одержання 200т 
опрісненої води? 

6.2.18. Який об’єм SО2 (н.у.) потрібний для повного знебарвлення 
розчину KMnO4 об’ємом 250мл, якщо його молярна концентрація 

еквівалента складає 0,1моль-екв/л? 

6.2.19. До розчинів солей Nа2SO4, Nа2SO3, Nа2S, Nа2S2O3 додали 

хлоридну кислоту. Чи буде спостерігатись виділення газу (якого?) в 

кожному з цих розчинів? Написати рівняння відповідних реакцій. 
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6.2.20. Яку реакцію середовища мають розчини Nа2SO3 та NаНSO3? 

Розрахувати Кг для сульфіт та гідрогенсульфіт–йона, користуючись 
значеннями констант дисоціації H2SO3 за І та ІІ ступенями. 

 

7. Хімія р–елементів VІІ групи ПСЕ 

 

7.1 Алгоритм розв’язку типової задачі. 
Було нагріто 3г калій перманганату. При частковому розкладі 

сполуки виділився кисень, і маса залишку зменшилась до 2,9г. 

Вирахувати масу гідроген хлориду, необхідну для повної взаємодії 

утвореної суміші. 

Розв’язок: Запишемо рівняння реакцій, які проходять в процесі 
хімічного перетворення: 

2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2 ; 

2KMnO4 + 16HCl = 2KCl + MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O ; 

K2MnO4 + 8HCl = 2KCl + MnCL2 + 2Cl2 + 4H2O ; 

MnO2 + 4HCl = MnCL2 + Cl2 + 2H2O . 

Через x позначимо масу (у грамах) хлороводню, який вступив в 

реакцію. Для розв’язку цієї задачі зручно ввести ще одну невідому 

величину у – масу води, що утворилась в результаті реакції. 
З рівняння реакцій видно, що в кінцевому результаті: маса кисню, 

який входить до складу калій перманганату, дорівнює сумі маси 

кисню, який виділився у вигляді газу та увійшов до складу води. 

Виділилось 3 2,9 = 0,1(г) кисню, а до складу води ввійшло 2/18 у (г). 
Тому: 

y⋅+=
⋅

⋅
18

16
1,0

158

164
3  ,   звідки         у = 1,255 . 

Складемо друге рівняння, враховуючи, що маса водню в 

хлороводні, який вступив в реакцію є також , як в утвореній воді: 

255,1
18

2

5,36

1
⋅=x ,     звідки          x  = 5,09  

Відповідь: необхідно 5,1г гідроген хлориду. 

 

7.2. Контрольні завдання 
 

7.2.1. Біологічна роль галогенів. Обчислити α, [Н
+
] та рН 0,02н 

розчину фосфатної кислоти. 
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7.2.2. Навести формули та назви кисневих сполук брому та йоду. 

Стійкість кисневмісних кислот в розчинах та окисно-відновних 

властивостей у порівнянні з відповідними кислотами хлору. 

7.2.3. Знайдіть масу води, в якій треба розчинити 44,8 дм3
 гідроген 

хлориду (н.у.), щоб отримати 14,6% розчин хлоридної кислоти. 

7.2.4. Загальна характеристика р - елементів VІІ групи ПС: електронна 
будова атомів, валентні можливості, ступені окиснення. Особливі 
властивості Флуору, як найбільш електронегативного елемента. 
Порівняти хімічну активність простих речовин. 

7.2.5. До торгівельної мережі надійшла кухонна сіль, що складається з 
натрій хлориду та домішок – води і пилу. Знайти масову частку 

домішок в кухонній солі, якщо масова частка Натрію в ній становить 

38%, а в чистому натрій хлориді – 39,3% 

7.2.6. Який об’єм (н.у.) хлору поглинається: а) гарячим розчином 

NаОН об’ємом 2л і концентрацією 5 моль/л; б) на холоді розчином 

КОН об’ємом 0,5л, в якому масова частка гідроксиду становить 12%. 

7.2.7. При електролізі розчину NаCl при силі струму 1050А протягом 

доби виділився хлор масою 30,5кг. Розрахувати: а) вихід хлору по 

струму; б) маси натрій гідроксиду і водню, які утворились одночасно з 
хлором. 

7.2.8. Чи випаде осад AgClО3 , якщо змішати в рівних об’ємах розчини 

AgNО3 та КClО3 концентрація яких відповідно дорівнює 0,1 та 0,01 

моль/л? Збільшення об’єму при змішуванні не враховувати. 

7.2.9. Чому дорівнює ступінь гідролізу натрій гіпойодиту, якщо 

концентрація NаІО дорівнює 0,01 моль/л, Кд (НІО) = 2,5 ·  10¯
11

? 

7.2.10. Гідроген фторид в 0,1М  розчині дисоційований на 8%. 

Розрахувати Кд фторидної кислоти. 

7.2.11. При взаємодії розчину КІО3 об’ємом 50мл із залишком КІ в 

присутності сульфатної кислоти виділився йод масою 19,0г. 
Визначити молярність та нормальність КІО3 в цьому розчині. 
7.2.12. Спосіб вилучення брому з морської води? Яку масу брому 

можна вилучити з 1т води, якщо в ній міститься 0,004% брому? 

7.2.13. Масова частка Оксигену в оксиді хлору 47,42%. Яка формула 
оксиду, якщо густина його пари за воднем дорівнює 33,73? 

7.2.14. Газ який виділився при взаємодії натрій хлориду масою 5,85г з 
концентрованою сульфатною кислотою, пропустили крізь розчин 

AgNО3 (ρ=1,1 г/мл) об’ємом 200мл, в якому масова частка солі 
становить 10%. Знайти масу утвореного осаду, а також масу AgNО3, 

який залишився в розчині. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44
7.2.15. Яка маса манган (ІV) оксиду потрібна для взаємодії з 
бертолетовою сіллю масою 10г, яка розплавлена разом з калій 

гідроксидом? 

7.2.16. Яка маса йоду може бути одержана при взаємодії розчину КІ: 

а) з хлором, об’єм якого становить 28л (н.у.); б) з розчином об’ємом 

50мл, в якому масова частка H2SO4 становить 98%. 

7.2.17. Дописати рівняння та розставити коефіцієнти в наступних 

реакціях: 

а) І2 + Cl2 + H2O → НІО3 + …; 

б) КClО4  → °Сдо 400  КClО3 + …; 

в) NаВr + K2Cr2O7 + H2SO4→ . 

7.2.18. Масова частка солі в морській воді становить 3,5%. Зі всіх 

солей на долю натрій хлориду припадає біля 80%. Знайти масу натрій 

хлориду, який виділиться при випарюванні морської води об’ємом 

1м3
, якщо її густина дорівнює 1. 

7.2.19. Який об’єм (н.у.) хлору потрібний  для взаємодії з 10 мл 

гарячого розчину Ва(ОН)2, в якому масова частка гідроксиду 

становить 3,75% (ρ=1,04 г/мл). 

7.2.20. Яка маса K2Cr2O7 потрібна для виділення з хлоридної кислоти 

хлору, необхідного для одержання калій хлориду масою 245г? 

 

8. Загальна характеристика d-елементів.  

Елементи ІВ – ІVВ групи ПСЕ 

 

8.1 Алгоритм розв’язку типової задачі. 

Добуток розчинності (ДР) аргентум тіоціанату AgSCN дорівнює 

1,6 · 10
-12

. Визначити молярну концентрацію йонів аргентуму у 

насиченому розчині та розчинність солі в моль/дм
3
 і г/дм

3
. 

Розв’язок: Розчинність бінарної солі пов’язана з її добутком 

розчинності, що виражає наступна формула:  
[AgSCN] = )( AgSCNДР . 

Підставимо значення добутку розчинності і знайдемо 

концентрацію солі: 

[AgSCN] = )( AgSCNДР  = 612 10265,1106,1 −− ⋅=⋅  (моль/дм3
). 

Молярна концентрація йонів аргентуму дорівнює концентрації 
солі. 

Обчислимо концентрацію солі та йонів аргентуму в г/дм3
: 
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[Ag

+
] = 1,265 ·10

-6
 ·108 = 1,366 ·10

-4
 г/дм3

. 

Розчинність солі: (AgSCN) = 1,265 ·10
-6

 ·166 = 2,11 ·10
-4

 г/дм3
. 

 

8.2. Контрольні завдання 
 

8.2.1. Який об’єм води у літрах необхідний для розчинення 1мг 
купрум (ІІ) сульфіду? ДР (СuS) = 6,3 ·10

-36
. 

8.2.2. Чи випаде осад плюмбум (ІІ) хлориду при змішуванні 10см3
 0,2н 

розчину плюмбум (ІІ) нітрату з 30см3
 0,01н розчину калій хлориду 

ДР(PbCl2) = 1,7 ·10
-5. 

8.2.3. В насиченому розчині аргентум хлориду, об’ємом 1дм3
 

міститься 1,2·10
-3

 г Аргентуму у вигляді йонів. Обчислити ДР 

аргентум хлориду. 

8.2.4. Розрахувати концентрацію йонів кадмію в 0,1М розчині 
K2[Cd(CN)4], який містить крім того 6,5 г/дм3

 KCN. 

8.2.5. Розрахувати концентрацію йонів аргентуму в 0,1М розчині 
[Ag(NH3)2]Cl, якщо константа нестійкості комплексного йона 
дорівнює 5,89 ·10

-8
. Розчин солі містить 5г/дм3

 NH3. 

8.2.6. Руду з масовою часткою Титану 15% подають на 
збагачувальний завод і одержують концентрат та відходи з масовими 

частками Титану відповідно 27% та 2,5%. З концентрату добувають 

титан і при цьому його втрати становлять 4,2%. Знайти втрати титану 

у відсотках в процесі його добування з руди. 

8.2.7. Пісок золотоносного родовища містить 0,7% золота. Кожне 
промивання виводить 28% маси золота і 3% маси піску від наявного. 

Знайти масову частку золота у відходах після п’ятиразового 

промивання золотоносного піску. 

8.2.8. Якщо дрібні кульки ртуті закотились у щілини і їх важко 

зібрати, рекомендують ці місця промити розчином ферум (ІІІ) 
хлориду. Поясніть хімічну суть таких дій. 

8.2.9. До 20г купрум (ІІ) оксиду додали гарячий розчин сульфатної 
кислоти з масовою часткою 20% для повного завершення реакції. 
Знайти масу мідного купоросу CuSO4·5Н2О, який викристалізується 

при охолодженні розчину до 20ºС. При цій температурі в 100г води 

розчиняється 20,9г безводного купрум (ІІ) сульфату. 

8.2.10. Дати характеристику електронної будови атомів ІВ групи. Чим 

пояснити різку зміну у фізико-хімічних властивостях металів ІА та ІВ 
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підгруп? Скласти електронні формули атомів Cu i Au, вказати їх 

здатність до комплексоутворення і валентні можливості. 
8.2.11. Скласти рівняння реакції, яка лежить в основі вилучення 

золота із руд методом ціанування. Здійснити такий ряд перетворень: 

Ag → AgNO3 → Ag2S → Na[Ag(OH)2] → Ag . 

8.2.12. Яку масу міді можна добути з 5,8г купрум (ІІ) сульфату, що 

містить 5% домішок? Вихід реакції становить 90% від теоретичного. 

Який об’єм займе сульфур (ІV) оксид, одержаний у процесі реакції 
(н.у.)? 

8.2.13. Скласти рівняння реакцій взаємодії срібла з розведеною 

нітратною та концентрованою сульфатною кислотами, а також 

розчинення золота в «царській горілці». Яка маса золота розчиниться 

у „царській горілці”, якщо внаслідок реакції виділилось 28дм3
 

монооксиду нітрогену (н.у.)? 

8.2.14. Пояснити почорніння срібних та позеленіння мідних виробів на 
повітрі. Скласти відповідні рівняння реакцій. Яка маса аргентум 

нітрату потрібна для приготування 10см3
 2% розчину. Яка величина 

осмотичного тиску цього розчину? 

8.2.15. Закінчити рівняння реакцій: 

а) Cu + HCl + O2 → ; 

б) CuCl2 + Cu → ; 

в) CuCl + K2Cr2O7 + HCl (роз.)→ ; 

г) AgNO3 + H2O2 + NaOH → ; 

д) H[AuCl4] + H2O2 + NaOH → ; 

є) CuSO4 + KI → . 

8.2.16. Кислотно-основні властивості сполук Цинку. Навести рівняння 

відповідних реакцій. Розрахувати концентрацію йонів цинку в 0,1М 

розчині солі [Zn(NH3)4]SO4, якщо константа нестійкості комплексного 

йона дорівнює 3,5 ·10
-10

. 

8.2.17. Що таке амальгами? Чи будуть амальгами хімічні сполуки? 

Обчислити масову частку компонентів амальгами, одержаної при 

змішуванні 5см3
 ртуті та 3см3

 металічного натрію, якщо густина ртуті 
та натрію відповідно становить 13,55 та 0,97 кг/м3

. 

8.2.18. Навести природні сполуки Цинку, Кадмію, Меркурію. Навести 

основні методи одержання цих металів та дати характеристику їх 

практичному застосуванню. Яка молярна концентрація розчину 
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сулеми, що застосовується для дезінфекції, виготовлена 
розчиненням 1г солі у 2кг води (ρ=1,0 г/мл). 

8.2.19. Які хімічні реакції лежать в основі демеркуризації житлових 

приміщень? Хімізм токсичної дії сполук Меркурію. Максимально 

допустима концентрацію Меркурію в повітрі вважають 1·10
-5

 мг/дм3
. 

Обчислити: а) якому парціальному тиску це відповідає; б) скільки 

атомів Меркурію мітиться в 1см3
 повітря? 

8.2.20. Скласти рівняння в молекулярній та йонній формі реакції 
гідролізу меркурій (ІІ) та цинк нітратів. Вказати рН середовища цих 

солей. Вирахувати рН 0,1М розчину цинк сульфату, ступінь та 
константу гідролізу цієї солі. К1 ДИС.(Zn(OH)2) = 4 ·10

-5
. 

 

9. Хімія d-елементів VB–VIIIB групи ПСЕ 

 

9.1 Алгоритм розв’язку типової задачі. 

Яка масова частка ферум (ІІ) сульфату насиченому розчин, якщо 

розчинність солі при температурі 80ºС становить 100г. 

Розв’язок: Коефіцієнт розчинності (розчинність) виражає 
кількість грамів розчиненої речовини, що міститься у 100г розчинника 
(Н2О). 

Знаходимо масу розчину:  

m(розчину) = m(речовини) + m(розчинника); 

m(розчину) = 100г + 100г = 200г. 

Обчислюємо масову частку розчиненої речовини у відсотках: 

200г розчину – 100г FeSO4 

100г розчину – x г FeSO4 

Звідси x = 50г. 

Відповідь: масова частка ферум (ІІ) сульфату дорівнює 50%. 

 

9.2. Контрольні завдання 

 

9.2.1. Що є спільного і відмінного у будові атомів галогенів та атомів 

елементів підгрупи Хрому? Скласти електронні формули атомів 

Хрому та Молібдену. Вказати їх валентні можливості та здатність до 

комплексоутворення. 

9.2.2. Скласти формули різних оксидів та гідроксидів хрому. Показати 

зміну окисно-відновних властивостей цих сполук в залежності від 

ступеня їх окиснення. Написати рівняння відповідних реакцій. 

Здійснити ряд перетворень: 
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Cr→CrCl3→Cr(OH)3→Cr2O3→Cr→CrCl2→Na2CrO4 →Na2Cr2O7 . 

9.2.3. Дати характеристику зміні окисно-відновних властивостей 

Хрому залежно від ступеня окиснення. Закінчити рівняння реакцій: 

а) K2Cr2O7 + FeSO4 + Н2SO4 → ; 

б) Cr2(SO4)3 + Br2 + КОН → ; 

в) K2Cr2O7+ SO2 + Н2SO4 → ; 

г) CrCl3 + H2O2 + NaOH → ; 

д) Cr2O3 + KMnO4 + КOH → . 

9.2.4. Як діють на хром концентровані та розведені розчини 

сульфатної та нітратної кислоти? Навести відповідні рівняння реакцій. 

Яку масу хрому можна добути з 2,5т хромованого залізняку 

FeO·Cr2O3, який містить 15% домішок? 

9.2.5. Яка маса калій дихромату і який об’єм розчину НCl з масовою 

часткою 36% (ρ=1,2 г/см3
) потрібно, щоб газ, який виділився при їх 

взаємодії повністю прореагував з 10,4г хрому? Скласти відповідні 
рівняння реакцій. 

9.2.6. Які кисневмісні аніони хрому (VІ) відомі  в розчинах та за яких 

умов можливі їх взаємне перетворення? Навести йонно-молекулярні 
рівняння відповідних реакцій. Обчислити, яка маса йоду виділиться 

при взаємодії калій йодиду з 1дм3
 0,25н розчину калій дихромату в 

кислому середовищі. 
9.2.7. На відновлення 0,05дм3

 0,2н розчину K2Cr2O7 у присутності 
розведеної хлоридної кислоти витрачено 0,2дм3

 розчину станум (ІІ) 
хлориду. Обчислити молярність і титр розчину SnCl2 . Скласти 

рівняння реакцій. 

9.2.8. При взаємодії 1г водного розчину гідроген пероксиду з 
надлишком калій дихромату в сульфатнокислому середовищі  
виділилось 200см3

 газу при100кПа та 27ºС. Обчислити масову частку 

(%) гідроген пероксиду в розчині. 
9.2.9. Скласти молекулярні та йонно – молекулярні рівняння гідролізу 

нітрату та хром (ІІІ) сульфату. Яка з наведених солей краще 
піддається гідролізу? Розрахувати значення рН, ступінь та константу 

гідролізу 0,1М розчину хром (ІІІ) хлориду. Кдис.Cr(OH)3 = 1,02 ·10
-10

. 

9.2.10. Які ступені окиснення найбільш характерні для Молібдену і 
Вольфраму в сполуках. Навести приклади. Закінчити рівняння 

реакцій: 

а) Мо + NaOH + NaNO3 →t ; 

б)МоО3 + КМоО4 →t ; 
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в) Na2МоО4 + Н2O →t ; 

г) W + КOН + КNO3 →t . 

9.2.11. Скласти рівняння реакції термічного розкладу хромату 

молібдену та вольфрамату амонію. Визначити молекулярну масу і 
формулу вольфрам фториду, якщо його пара (н.у.) в 10,3 рази важча за 
повітря. 

9.2.12. Написати   рівняння   реакцій    взаємодії диоксиду мангану з: 
а) концентрованими хлоридною та сульфатною кислотами; б) калій 

гідроксидом в присутності кисню; в) калій гідроксидам (сплавлення). 

9.2.13. Скільки молекул кристалізаційної води входить до складу 

піролюзиту MnO2·nH2O , який містить 44,5% Мангану? 

9.2.14. Написати   рівняння   реакцій взаємодії манган (ІІ) сульфату з: 
а) калій гідроксидом; б) амоній   сульфідом; в) калій перманганатом; 

г) натрій бісмутатом; д) диоксидом плюмбуму. Які з наведених 

реакцій є окисно-відновними? Чому дорівнює молярна маса 
еквівалента MnSO4 в цих реакціях? 

9.2.15. Закінчити рівняння реакцій: 

а) MnSO4 + H2O2 + КOH → ; 

б) KMnO4 + H2O2 + H2O → ; 

в) K2MnO4 + Cl2 + КOH → ; 

г) KMnO4 + H2С2O4 + Н2SO4 → ; 

д) Na2SO3 + H2O + Na2MnO4 → ; 

є) KMnO4 + SO2 + H2O → . 

9.2.16. Обчислити молярну масу еквіваленту калій перманганату в 

реакції:                     KMnO4 + РН3 + Н2SO4 → Н3РО4 + … 

Яка маса Н3РО4 утворилась, якщо в реакції брало участь 17г фосфіну? 

9.2.17. Окисно-відновні потенціали систем: 

MnO2 + 2Н2О → MnO4
-
 + 4Н

+
 + 3ē; 

RеО2 + 2Н2О + → RеO4
-
 + 4Н

+
 + 3ē . 

дорівнюють відповідно 1,69 та 0,51В. Чи можна окиснити MnO2 та 
RеО2 хлором за схемою: 

MnO2 + Н2О + Cl2 → НMnO4 + НCl; 

RеО2 + Н2О + Cl2 → НRеO4 + НCl . 

Урівняти окисно-відновні реакції. 
9.2.18. Скласти формули оксидів феруму і показати зміну їх кислотно-

основних властивостей в залежності від ступеня окиснення. 

Обчислити тепловий ефект реакції: 
Fe2O3(т) + H2(г) → 2FeO(т) + H2O(р), 
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якщо теплові ефекти реакцій відповідно дорівнюють -36,2 і –22,2 

кДж: 

а) Fe2O3(т) + 3H2(г) → 2Fe(т) + 3H2O(р); 

б) FeO(т) + H2(г) → 2Fe(т) + H2O(р). 

9.2.19. Рівняння реакції роботи лужного залізно-нікелевого 

акумулятора: Fe + Ni2О3 + 3H2O → Fe(OН)3 + Ni(OН)2 . 

Скільки Fe та Ni2О3 втрачається при розрядці акумулятора для 

одержання 5,7А·  год електрики? 

9.2.20. Написати рівняння взаємодії ферум (ІІ) сульфату з аргентум 

нітратом. Розрахувати масу срібла, яка виділиться, якщо в реакції 
брало участь 10дм3

 розчину ферум (ІІ) сульфату (ρ=1,07 г/см3
) з 

масовою часткою 8%. 
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ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

№ залікової книжки 

(останні цифри) 

Варіант контрольної 
роботи 

Номер завдання в 

кожному розділі 
1, 21, 41, 61, 81 1 2.1 

2, 22, 42, 62, 82 2 2.2 

3, 23, 43, 63, 83 3 2.3 

4, 24, 44, 64, 84 4 2.4 

5, 25, 45, 65, 85 5 2.5 

6, 26, 46, 66, 86 6 2.6 

7, 27, 47, 67, 87 7 2.7 

8, 28, 48 ,68, 88 8 2.8 

9, 29, 49, 69, 89 9 2.9 

10, 30, 50, 70, 90 10 2.10 

11, 31, 51, 71, 91 11 2.11 

12, 32, 52, 72, 92 12 2.12 

13, 33, 53, 73, 93 13 2.13 

14, 34, 54, 74, 94 14 2.14 

15, 35, 55, 75, 95 15 2.15 

16, 36, 56, 76, 96 16 2.16 

17, 37, 57, 77, 97 17 2.17 

18, 38, 58, 78, 98 18 2.18 

19, 39, 59, 79, 99 19 2.19 

20, 40, 60, 80, 100 20 2.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


