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Тема: «Кислоти. Кислотні дощі.» 

Цілі уроку: 

дидактична:  актуалізувати знання і вміння в області вивчення 

природного довкілля; сформувати знання про кислотні дощі; 

з’ясувати причини їх виникнення; поглибити знання про кислотні 

оксиди; 

розвивальна:  розвивати вміння аналізувати свої знання; 

продовжити формування вмінь складати формули оксидів; 

удосконалювати вміння складати рівняння реакцій, які 

підтверджують властивості води; вміння застосовувати набуті 

знання при розв’язуванні задач;  

виховна: виховувати бережливе ставлення до навколишнього 

середовища на основі знань про кислотні дощі; формувати вміння 

раціонально використовувати час, швидко і зосереджено працювати 

над завданнями.  

МАТЕРІАЛ УРОКУ 

   Учитель. Термін «кислотні дощі» ввів в 1812 р. англійський 

інженер Роберт Сміт, в книжці «Повітря і дощ: початок хімічної 

клімтології». Кислотні дощі містять розчини сірчаної і азотної кис -

лот, приносять значну шкоду природі. Ґрунт , водойми, рослинність, 

тваринність, стають їх жертвами.  При спалюванні будь-якого 

видобувного палива (вугілля, мазуту)  в складі видільних газів 

містяться оксиди  сірки і азоту. В залежності від складу палива їх 

може бути менше або більше. Оксиди Сульфуру і Нітрогену, що 

потрапляють в атмосферу внаслідок роботи ТЕЦ, автомобільних 

двигунів, металургійних виробництв, сполучаючись із во логою, 

утворюють дрібні крапельки сульфатної та нітратної кислот, що 



переносяться вітрами у вигляді кислотного туману і випадають на 

землю кислотним  дощем чи снігом:  

Хімічні реакції, що відбуваються в атмосфері:  

S03+ Н20 = H2S04;  

2NО2+ Н20 = HN03 + HNO; 

4N02+ 02 + 2H20 = 4HNO3. 

        Спостереження свідчать, що 100 років тому рівень pH дощової 

води був 7,0, тобто опади були нейтральні. Уперше кислотні дощі 

зареєстровано в Англії у 1972 р. — вони були наслідком 

потрапляння в атмосферу оксидів Сульфуру і Нітрогену. Та 

кислотними виявилися не тільки британські дощі, а й сніг, і туман, і 

мжичка. У цьому швидко переконалися жителі й інших промислово 

розвинутих країн.  

    Лихо спричинили атмосферні опади, що містили їдкі розчини 

сульфатної та нітратної кислот.  Біду несли краплинки води, що, 

пролітаючи в хмарах, змішувалися з промисловими викидами в 

атмосфері. 

    Поєднуючись із продуктами спалювання вугілля й мазуту, до 

складу яких належать сірка та азот, частинки води в дощових 

хмарах перетворюються в краплини  розчинів кислот, що випадають 

на землю.  

    Поступово індустріалізація охоплювала все більшу кількість 

країн, а надходження оксидів Сульфуру і Нітрогену безперервно 

збільшувалося, набувши в наш час особливо загрозливих масштабів. 

Тому кислотні опади випадають усюди.   

    В Україні кислотні дощі часто випадають у Сумській, Черкась -

кій та Рівненській обл., де в повітря викидається значна кількість 

оксидів Сульфуру і Нітрогену. Україна також забруднюється за 

рахунок транскордонного перенесення цих оксидів із країн Західної 

Європи. 

         Для визначення показника кислотності використовують різні 



рН-метри, а також дорогоцінні електронні прилади. Простим 

способом визначення характеру і середовища є застосування індика -

торів - хімічних речовин, колір яких змінюється в залежності від рН 

середовища. Найбільш поширеним індикатором є - фенолфталеїн, 

лакмус, а також барвники з червоної капусти і чорної смородини. 

Дощова вода, утворюється при конденсації водяної пари, повинна 

мати нейтральну реакцію рН.  Проте і в дуже чистому повітрі завжди 

є оксид вуглецю, і дощова вода, розчиняє його, ледь підкислюючи 

(рН = 5,6  - 5,7). 

   Ґрунт і рослини, звичайно, теж страждають від кислотних  дощів, 

знижується продуктивність ґрунту, скорочується постачання 

поживних речовин, міняється склад ґрунтових мікроорганізмів. 

Велику шкоду наносять кислотні дощі лісам. Ліси висихають, розви -

вається суховершинність на великих площах. Кислота збільшує 

рухливість в ґрунті алюмінію, який токсичний для  дрібних коренів, і 

це призводить до опадання  листя і хвої, крихкості гілок. Особливо 

страждають хвойні дерева, вони жовтіють. У них проріджуються 

крони, пошкоджуються дрібні коріння. Але і у листяних дерев ах 

змінюється колір листя, передчасно опадає листя, пошкоджується 

кора. У багатьох країнах кислотні дощі завдають значних збитків.  

Так, у Швейцарії від кислотних дощів гине третина лісів, у Вели кій 

Британії висихають 69 % букових і тисових лісів.  

    Також велику шкоду кислотні дощі наносять 

сільськогосподарським культурам: пошкоджуються покривні 

тканини рослин, змінюється обмін речовин у клітинах, рослини 

уповільнюють ріст і розвиток, зменшується їх стійкість до хвороб і 

паразитів, знижується урожайність. В Україні за останні 35 років 

площа кислих ґрунтів зросла на 33 %. Кислі ґрунти потребують 

вапнування, що підвищує собівартість сільськогосподарської 

продукції. 

        Кислотні дощі не тільки вбивають живу природу, а й 



розрушують пам’ятники архітектури. Міцний, твердий мармур, 

суміш кальцій оксиду та карбон (IV) оксиду (СаО і СО2), реагують з 

розчином сірчаної кислоти і перетворюються на гіпс (CaSO4). Зміна 

температури, потоки дощу і вітер розрушують цей м’який матеріал. 

Історичні пам’ятники Греції і Риму, простоявши тисячоліття, 

останніми роками руйнуються прямо на очах. Таке ж чекає і Тадж 

Махал - шедевру індійської архітектури періоду Великих Могол ів. 

На соборі Св. Павла у Римі шар портлендського вапна роз’їдений на 

2,5 см. В Гансандії статуї на соборі Іоана тануть, як льодянці.    

     Страждають від кислотних дощів і люди, вимушені споживати 

питну воду, забруднену токсичними металами - ртуттю, свинцем, 

кадмієм. І тому рятувати природу від закислення необхідно. Для 

цього треба різко знизити викиди в атмосферу оксидів сірки і азоту.  

        Явище кислотних дощів набуло широкомасштабного характеру 

та призвело до істотних змін екології цілих регіонів. Кислотні дощі 

завдають значного екологічного, економічного й естетично го 

збитку. У результаті випадання кислотних опадів порушується 

рівновага в екологічних системах, погіршується продуктивність 

сільськогосподарських рослин (вони стають більш чутливими до 

холоду, посухи, хвороб) і поживні властивості ґрунтів, руйнуються 

металеві конструкції (у результаті корозії) і різні будівлі, споруди, 

пам’ятники старовини.  

Учитель. Отже, підсумуймо знання про вплив кислотних дощів на 

навколишнє   

середовище. 

Ці дощі мають шкідливу дію на довкілля:  

1.урожайність знижується внаслідок ушкодження листя кислотами;  

2.спричиняють вимивання з ґрунту Кальцію, Калію, Магнію, що 

викликає деградацію фауни      та флори; 

3.деградують та гинуть ліси (особливо кедр, бук, тис);  

4.отруюється вода озер і ставків, у яких гине риба (лосось, форель 



тощо) і численні види комах;  

5.зниження комах у водоймах призводить до зникнення птахів і 

тварин, які ними живляться;  

6.зникнення лісів у гірських районах (Карпати) зумовлює 

збільшення кількості гірських зсувів і селів;   

7.різко прискорюється руйнування пам’ятників архітектури, 

житлових будинків, оздоблених мармуром і вапняком;  

8.вдихання людьми повітря, забрудненого кислотним туманом, спричиняє 

захворювання дихальних шляхів, подразнення очей тощо.  

Учитель. Виробництво сульфатної та нітратної кислот в Україні 

       Україна — великий виробник сірчаної кислоти і соди. Сірчана 

кислота —  «хліб» хімічної промисловості. Це один з універсальних 

хімікатів, що використовується для виробництва мінеральних 

(фосфорних) добрив та інших кислот у металургійній, нафтопе -

реробній, текстильній та інших галузях промисловості. Сірчана 

кислота — малотранспортабельний продукт, а оскільки її головний 

споживач — суперфосфатне виробництво, то й виробництво сірчаної 

кислоти зосереджено переважно у центрах переробки фосфатів — у 

Сумах, Костянтинівні, Вінниці та Одесі. Крім того, її виготовляють 

у Горлівці («Стирол»), Дніпродзержинську («Азот»), коксохімічних 

заводах Донбасу і Придніпров’я. Сировиною для виготовлення сірки 

може бути будь-яка речовина, що її містить: природна сірка, сірчані 

колчедани, сірчанисті домішки, що містяться у попутних газах. 

Родовища самородної сірки в Україні розташовані у межах 

Львівської обл., а також частково в Івано - Франківській обл. 

Починаючи з 50-х років, розроблялося Роздільське родовище, із 60 -х 

— Подорожненське родовище, із 70-х рр. —  Язівське та Немирівське 

родовища. Нині відкрита розробка сірчаних родовищ кар’єрним 

способом завершена через економічні й екологічні проблеми. 

Продовжується лише розробка Немирівського родовища методом 

підземної виплавки сірки. Найбільш відомі —  Роздільське ДГХП 



(«Сірка») та на Яворівській ДГХП («Сірка») . 

     Родовища Калійних солей розташовані на території Львівської 

та Івано-Франківської обл. Найважливішими родовищами, що нині 

експлуатуються, є Стебникське (ДГХП «Полімінерал») і Калуш-

Голинське (ДГХП «Хлорвініл») . 

     Азотну кислоту, як правило, виготовляють разом із добрива ми. 

А також супутні продукти, що використовуються для виробни цтва 

пластмас, синтетичних волокон, кіноплівки, різноманітних 

барвників. Азотні добрива (аміачна селітра, карбомід, сульфат 

амонію тощо) отримують унаслідок синтезу азоту повітря і водню, 

виділеного з відходів коксохімічного і доменного виробництва, а 

також природних газів. Підприємства, що виготовляють азотні 

добрива, розміщують поблизу крупних коксохімічних заводів у 

Донбасі і Придніпров’ї (Дніпродзержинськ, Кривий Ріг, Горлівка 

тощо), а також на трасі газопроводів у районах інтенсивного роз-

витку сільського господарства (Лисичанськ, Черкаси, Рівне) і в 

припортовому районі Одеси.  

          На території нашої і сусідніх областей працюють хімічні під -

приємства з виробництва пластмаси, пластику, засобів побутової 

хімії, медикаментів , що може призвести до виникнення кислотних 

дощів. 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ  

Відповіді надсилати bondarkova2601@gmail.com 

 

Закінчити рівняння реакцій, визначити їх типи:  

СаО + Н2O =  

Р2O5 +Н20 = 

Lі + Н20= 

Zn + Н20= 

Lі20 + Н20 = 

S03 + Н20 =   

N2O5 +Н20 = 



С + Н20 = 

Диференційована самостійна робота. 

Початковий рівень  

«Хрестики й нулики». Шлях до успіху складають назви неметалів. 

Написати символи хімічних елементів та вказати валентність. 

Хлор Меркурій Аурум 

Силіцій Нітроген Оксиген 

Купрум Гідроген Ферум 

 

Середній рівень 

«Морський бій». Визначити проста чи складна речовина. Вказати 

валентність металів.     

 А  Б  В  Г  Д  

1 KOH C ZnO O2 SO3 

2 CuO Ca3P2 H2CO3 Fe N2O 

3 HCl N2 S H2O Cu 

4 P Na2O MgBr2 H2 AlCl3 

5 HNO3 Cr2O3 Cl2 AgCl Si 

 

Достатній рівень  

Напишіть формули сполук за валентністю хімічних елементів: а)Алюмінію (ІІІ) 

з Сульфуром (ІІ); б)Фосфору (ІІІ) з Оксисеном (ІІ); в)Карбону (ІV) з Сульфуром 

(ІІ); г)Силіцію(ІV) з Оксисеном (ІІ); д)Магнію (ІІ) з Нітрогеном (ІІІ); 

е)Сульфуру (VІ) з Оксисеном (ІІ). 

Високий рівень 

Визначте валентність елементів у нижчезазначених сполуках:  

- якщо хлор одновалентний: MgCl2, AlCl3, KCl, PCl5, SiCl4; 

- якщо сульфур двохвалентний: Li2S, BaS, PьS2, CS2, Al2S3; 

 


