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Тема: Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних 

розчинів цих сполук, їх застосування. 

Мета: поглибити знання про неметали на прикладі їх сполук з Гідрогеном; розглянути 

будову, фізичні, хімічні властивості гідроген хлориду та амоніаку; продовжити 

формувати вміння писати рівняння хімічних реакцій, розвивати дослідницькі уміння,  

виховувати в учнів особистісні риси, життєві та соціальні компетентності,  

усвідомлення необхідності хімічних знань у повсякденному житті на прикладах 

застосування та біологічної ролі сполук, формувати навички грамотного і безпечного 

поводження з речовинами у природі, житті, побуті. 

МАТЕРІАЛ УРОКУ 

ІV. Вивчення нового матеріалу. 

1.Зміна властивостей водних розчинів сполук неметалічних елементів з 

Гідрогеном в періодах і групах.  

Приклади сполук неметалічних елементів ІІ і ІІІ періодів з Гідрогеном. 

Діти заповнюють пусту таблицю (заготовки на кожній парті, користуючись 

підручником і Періодичною системою. 

 

!Звернути увагу на написання формул формул сполук RНх і НхR 

2.Будова амоніаку, гідроген хлориду.  
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У періодах зліва направо спадають основні властивості водних 

розчинів сполук неметалічних елементів з Гідрогеном, зростають 

кислотні властивості у зв’язку із зростанням зарядів атомних ядер. 



Визначте тип зв’язку у молекулі амоніаку і гідроген хлориду. Куди зміщені спільні 

пари? 

  Молекула амоніаку – це диполь; зв’язок ковалентний полярний. 

Спільні пари електронів зміщені до атому Нітрогену: 

  У молекулі гідроген хлориду теж ковалентний полярний зв’язок, спільні пари зміщені 

до атома Хлору.              

 Масштабні моделі молекул метану, амоніаку, гідроген сульфіду і гідроген хлориду. 

(Підручник. Авт. Попель  Мал.39 ст.101)    

 Будовою молекул пояснюються і фізичні властивості цих речовин. 

3.Фізичні властивості гідроген хлориду та амоніаку.  

Амоніак – це газ з різким запахом, добре розчинений у воді.  

Демонстрація «Фонтан». (у 1 л води при 20ºС розчиняється 700л амоніаку. При 

контакті амоніаку, який знаходиться у колбі, з водою тиск падає і вода з 

фенолфталеїном під дією різниці тисків переходить у колбу з амоніаком. Водний розчин 

амоніаку поводиться як дуже розбавлений розчин лугу, тому забарвлює фенолфталеїн 

у малиновий колір ). 

 Фізіологічна дія. Незначний вміст його у повітрі призводить до подразнення слизових 

оболонок. А при великому вмісті – спостерігається ураження очей і дихальних шляхів, 

задуха і запалення легень, ушкодження нервової системи. Першою допомогою при 

отруєнні цим газом є свіже повітря, промивання очей великою кількістю води, вдихання 

водяної пари. Але разом із тим цей газ знайшов широке застосування. Зокрема у 

медицині: відомий нашатирний спирт – це 10% водний розчин амоніаку. 

Гідроген хлорид (хлороводень) – це газ без кольору, з різким запахом, димить на повітрі, 

через те що з парами води утворює дрібні краплі хлоридної кислоти.  Добре 

розчиняється у воді (при температурі +20 0С в 1 л води розчиняється 500 л хлороводню), 

його водний розчин поводиться як сильна кислота.  !Наголосити на правилах ТБ при 

роботі з кислотами. 

4.Дослідження властивостей  амоніаку та гідроген хлориду проблемно-пошуковим 

методом. 

Діти, скоро кожен з вас обере якусь професію. Але кожна із професій потребує певних 

хімічних знань. І навіть, якщо ці знання не знадобляться вам у вашій професії, то 

повсякденному житті обов’язково стануть у нагоді. 

Групова робота. ( 4 групи)  

1.Домогосподарка. 

У відділі побутової хімії господарочка придбала два засоби: для виведення іржі та для 

очищення скла. Один з них містить сильну летку кислоту, а інший – слабкий луг. Удома 

виявилося, що етикетки від зазначених засобів відклеїлися. 

Спрогнозуйте, які саме кислота і луг можуть бути у складі таких побутових засобів. 

Який із засобів містить кислоту, а який – луг? Поясніть своє припущення. Запропонуйте 



рекомендації, за допомогою яких господарка змогла б визначити відповідні засоби 

двома способами: у хімічній лабораторії і у домашніх умовах. 

Обладнання: індикатори, напр. лакмус і з буряка чи капусти, розчин хлоридної кислоти 

і амоніаку. 

 

2.Ювелір. 

Я ювелір. Ми отримали партію виробів зі срібла, але у мене є підозра, що вони зроблені 

із цинку. Чи можна розпізнати підробку хімічним шляхом? Напишіть рівняння 

відповідної реакції.  

Обладнання: гранула  цинку, срібний ланцюжок, розчин хлоридної кислоти. 

3.Лікар. 

 Хлоридна кислота входить до складу шлункового соку. За її нестачі в організмі, я, 

лікар,призначаю внутрішнє вживання розчину хлоридної кислоти певної концентрації. 

Підвищений вміст кислоти у шлунку спричиняє печію. У такому випадку людина 

вживає ліки,  наприклад препарат «Ренні», до складу якого входить кальцій карбонат. 

Поясніть дію цього препарату. Напишіть рівняння реакції.  

Обладнання: розчин хлоридної кислоти, кальцій карбонат. 

4.Учениця. 

Не усвідомлюючи того, ми майже щодня працюємо в хімічній лабораторії, адже наша 

квартира, а особливо кухня та ванна, – це лабораторія, в якій постійно відбуваються 

хімічні процеси. Сучасна людина щодня користується засобами побутової хімії, які 

значно полегшують домашню працю.  

От і Галинка вирішила приємно здивувати маму перед святом та вимити ванну кімнату. 

А задля більшого ефекту вона  змішала засіб для видалення вапняного нальоту (містить 

хлоридну кислоту) та засіб для миття скляних поверхонь (містить амоніак). 

Спрогнозуйте, що може статися при змішуванні цих засобів? Напишіть рівняння 

реакції. Порекомендуйте яких правил ТБ потрібно дотримуватися дівчинці? 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 

Відповіді надсилати bondarkova2601@gmail.com 

Сьогодні на уроці ви вже дізналися деякі галузі застосування сполук неметалів з 

Гідрогеном. Зверніться до  підручника ( Схема 3,4. т. 110-111) і назвіть інші галузі 

застосування амоніаку і гідроген хлориду. 

!Звертаюся до девізу уроку. Роздаю пам’ятку. 

Якщо лишається час!!! Практичне застосування знань. 

1.Визначення свіжості яєць. 



У разі, якщо яйце взагалі не опускається під воду, а плаває на її поверхні, можна зробити 

висновок, що яйце повністю протухло, і споживати його небезпечно. 

Зіпсовані яйця тримаються на поверхні води через високий вміст сірководню, який 

будь-яка органічна сполука виділяє при розпаді. Такі яйця не лише не є свіжими, їх 

можна вважати отруйними.  

2.Чищення 

Ви вирішили почистити комір верхнього одягу. Для цього можна скористатися 

нашатирним спиртом або розчином питної соди. Але  чищення залиснілих і жирних 

плям на комірі нашатирним спиртом має ефект хімчистки, оскільки амоніак 

вивітрюється, а після чищення розчином соди потрібно прати, оскільки після висихання 

залишаються білі плями. 


