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Група № 11 

Хімія  

Урок 17-18 

Тема: Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою 

гомологічного ряду та густиною або відносною густиною. Виведення 

молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини 

реагентів або продуктів реакції. 

Мета:  

навчальна: ормувати вміння і навички розв’язування задач на виведення 

формули вуглеводнів за загальною формулою гомологічного ряду, густиною 

та відносною густиною;    

розвивальна: розвивати навички розв’язання розрахункових задач розвивати 

пам’ять; 

виховна: виховувати творчий підхід до навчання, колективізм, інтерес до хімії  

 

Матеріал до уроку 

Алгоритм розв’язування задач 

- вивчити умову задачі; 

- записати скорочену умову; 

- визначити справжню відносну молекулярну масу речовини за 

відносною густиною; 

- розв’язати рівняння з одним невідомим; 

- написати найпростішу формулу; 

- обчислити у скільки разів справжня відносна молекулярна маса 

більша за відносну молекулярну масу формули найпростішої речовини; 

- число атомів кожного з елементів збільшити в потрібне число 

разів; 

- записати істинну формулу речовини; 

- записати відповідь до задачі. 

Формули для обчислення молярної маси 

M = Mr 

M = DA *MA 

M = ρ* Vm 

M = m/n 



Задача 1 

Відносна густина пари деякого алкану за повітрям дорівнює 3,931. Визначте 

формулу алкану і назвіть його. 

Дано:                                                Розв’язання  

CnH2n+2                                          Обчислюємо молярну масу алкану: 

D(CnH2n+2)пов = 3,931     M(CnH2n+2) = D(CnH2n+2)пов *Mпов 

                                         Mпов=29г/моль 

CnH2n+2  - ?                       M(CnH2n+2) = 3,931 *29г/моль = 114г/моль 

 

Визначаємо число атомів  Карбону в алкані: 

M(CnH2n+2) = (14n+2) 

114 = 14n +2 

14n = 112 

n = 8 

C8H18 

Відповідь: формула сполуки- С8Н18. Це октан 

 

Задача 2 

Густина газуватого вуглеводню 1,965 г/мл за н.у. Визначте його формулу та 

назвіть його.  

 

Дано:                                               Розв’язання 

CnH2n+2                                                  M(CnH2n+2) = ρ* Vm 

ρ (CnH2n+2 ) =1,956 г/мл     M(CnH2n+2) = 1,965* 22,4 = 44 г/моль 

                                             44 = 14n + 2 

CnH2n+2 - ?                            14n = 42 

n = 3 

C3H8 

Відповідь: формула сполуки- С3Н8. Це пропан 

 

 



 

 



 

 

Домашнє завдання : написати конспект та підготуватися до контрольної 

роботи 

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

 


