






1

2

Бінарні сполуки, до складу яких входить Оксиген

Оксиди металів з валентністю І та ІІ

оксиди

основні

3

4

5

Речовини, що прискорюють швидкість 
хімічних реакцій

Назви солей, що утворені кислотою HNO3

Сполуки, що складаються з атомів Гідрогену, 
здатних заміщуватись на атоми металів,
та кислотного залишку

основні

католізатори

кислоти

нітрати



6

7

Реакція взаємодії між кислотою і основою

Складні речовини, утворені атомами металів і 
кислотними залишками

нейтралізація

середні солі7

8

9

10

кислотними залишками

Тип реакції між кислотою та металами

Продукти неповного заміщення групи ОН в 
основі на кислотні залишки

Речовини, що змінюють своє забарвлення під 
дією кислот або лугів

середні солі

заміщення

індикатори

основні солі



1
Оксиди неметалів та металів з валентністю 
V, VI, VII

Сполуки, що складаються з атомів металу та 

кислотні

основи2

3

4

5

Сполуки, що складаються з атомів металу та 
однієї або кількох гідроксильних груп ОН

Речовини, що сповільнюють хімічні реакції

Назви солей, що утворені кислотою H3РO4

Продукти неповного заміщення атомів 
Гідрогену в кислоті на атоми металів

основи

інгібітори

кислі солі

ортофосфати



6

7

Здатність речовин виявляти кислотні та 
основні властивості

Розчинні у воді основи

амфотерність

луги7

8

9

10

Розчинні у воді основи

Тип реакції між кислотою та сіллю

Число атомів Гідрогену в кислоті 

Продукти повного заміщення атомів Гідрогену 
в кислоті на атоми металу

луги

обміну

середні
солі

основність 
кислоти





NaClКухонна сіль

COЧадний газ

Ca(OH)2Гашене вапно

Каустична сода

Тривіальні назви

NaOH

Хімічні формули

SO2Сірчистий газ

CaОНегашене вапно

NaHCO3Питна сода

CO2Вуглекислий газ

NaClКухонна сіль





Напишіть рівняння можливих 

реакцій між речовинами:

SOHSO 42SOH

OH 2

CaOZn

3SO

32SOKCu
NaOH



;2442 OHCaSOCaOSOH +→+
;2442 HZnSOZnSOH +→+

;22424232 ↑++→+ SOOHSOKSOHSOK

;22 24242 OHSONaSOHNaOH +→+
;)( 22 OHCaOHCaO →+

[ ] ↑+→++

;43 CaSOSOCaO →+

[ ] ;)(22 2422 ↑+→++ HOHZnNaNaOHOHZn

;2 2423 OHSONaNaOHSO +→+
;4223 SOHOHSO →+

;22 ↑+→+ HZnOOHZn









Цю речовину в давнину 
називали володарем життя. 

3 бали

NaCl

називали володарем життя. 
Її приносили як жертву богам. 

На бенкетах на стіл київського князя 
ставили у золотому посуді.

Назвіть цю речовину.



Яка кислота міститься 

1 бал

HCl

Яка кислота міститься 

в шлунку людини?



Одного разу англійський хімік 

Роберт Бойль випадково капнув 

2 бали

індикатор

Роберт Бойль випадково капнув 
сірчаною кислотою на букет фіалок 
і помітив, що квітки змінили свій колір.

Яку речовину винайшов вчений?



Яку речовину використовують як

2 бали

H3PO4

Яку речовину використовують як
регулятор кислотності в газованих напоях, 

а також в стоматології 
для зняття зубної емалі?



Яку речовину називають 

1 бал

H2SO4

Яку речовину називають 
хлібом хімічної промисловості?



Назвіть речовину, що належить
до класу оксидів, яку у 1847 р. 

3 бали

N2О

до класу оксидів, яку у 1847 р. 
хірурги Ф.І. Іноземцев та М.І. Пирогов 
вперше використали для проведення 

складних операцій.



Про яку речовину 
1 бал

H2O

Про яку речовину 
Антуан де Сент Екзюпері писав:

“Це найбільше багатство у світі”



Датський вчений Нільс Бор, 
таємно покидаючи Копенгаген, 

змушений був розчинити у загадковому 

3 бали

HNO3K + 3HCl

таємно покидаючи Копенгаген, 
змушений був розчинити у загадковому 
розчині 2 золоті медалі своїх колег. 
Через деякий час за його проханням 

співробітники виділили із розчину золото.
Що це за розчин?



Яка кислота містить елемент,

2 бали

H2CО3

Яка кислота містить елемент,
який є основою всього живого?








