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Тема. Солі, їх поширення в природі  

Мета: навчальна: ознайомити учнів зі складом, фізичними властивостями та 

номенклатурою солей; формувати навички складання формул солей за їхніми 

назвами та давати назви солям; з’ясувати поширення солей у природі та їх 

значення; продовжувати формувати ключові компетентності;  

 розвивальна:  розвивати логічне мислення, уміння аналізувати та 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки , співпрацювати;  

виховна: виховувати екологічну культуру, пізнавальний інтерес до предмету, 

уміння застосовувати набуті знання у життєвих ситуаціях.  

МАТЕРІАЛ УРОКУ 

 Склад солей 

Прошу подивитися на дошку: тут зазначено формули речовин, що належать до  

класу «солі». Скажіть, що спільного у їх складі ? 

NaCl    K2CO3    CaSO4     Mg(NO3)2 

( На першому місці – метал, на другому – кислотний залишок )  

Спробуймо дати визначення, що ж таке солі? 

Солі – це складні речовини, утворені атомами металів  і кислотними залишками. 

 Давайте визначимо назву першої гілки інтелект-карти (учні відповідають)– 

«Склад». 

   Завдання 1. Візьміть конверт відповідного кольору (червоного); із 

поданих формул виберіть ті, що відповідають солям, прикріпіть їх до гілки та 

запишіть короткий висновок. 

(КCl, Al2S3, Na2SO4, BaSO4, Zn(NO3)2, K3PO4, Fe2O3, H2SiO3, NaOH) 

Звіримо наші результати. (відповідь – на слайді) 

 Солі – йонні чи молекулярні сполуки? Що в них є катіоном? Аніоном? 

  

Формули солей 

Атоми металу і кислотного залишку пов’язані один з одним відповідно до їхніх 

валентностей. 



Складаючи формули солей, слід пам’ятати, що валентність кислотного 

залишку зберігається і в солях, а сума одиниць валентності металу повинна 

дорівнювати сумі одиниць валентності кислотного залишку. Наприклад:  

Na2SO4,  Mg(NO3)2 

Тож як ми назвемо наступну гілку? – «Формули» 

Завдання 2. Допишіть у формулах солей (конверт синього кольору) індекси, 

спираючись на валентності металу та кислотного залишку; заповніть другу 

гілку. 

Na NO3,  KS, Na SO4, KSO3 , MgCl ;                                                                                                            

CaCO3, KPO4, MgSO4, KCl, AlNO3; 

AgCl, СaРО4, BaІ, NaSiO3, AlCO3. 

Перевіряємо (відповідь на слайді) 

Назви солей 

Завдання 3. Вправа «Наведіть порядок» (формула – назва) 

(конверт зеленого кольору) 

NaCl,  MgS,  Fe2(SO4)3, BaSO3,  KF,  K2CO3, Li2S, Al2(SO4)3,  FeCl2,  Zn(NO3)2, 

Na3PO4 ,CuSO3,  CaCl2, CaCO3,  FeSO4, Ca3(PO4)2. 

 Алюміній сульфат, кальцій ортофосфат, цинк нітрат, барій сульфіт, 

ферум(ІІ) хлорид , літій сульфід, натрій хлорид, кальцій хлорид , калій 

карбонат, калій флуорид, натрій фосфат, магній сульфід, ферум(ІІІ) 

сульфат, купрум(ІІ) сульфіт, кальцій карбонат, ферум(ІІ) сульфат. 

 То як формується назва солі? 

Отже, назви солей складаються із двох слів: перше слово – назва металічного 

елемента ( у називному відмінку ), друге – назва кислотного залишку. Деякі 

солі, що широко використовуються в побуті, мають побутові ( традиційні 

назви ). Наприклад, NaCl - кухонна сіль, Na2CO3 – сода. 

Прошу заповнити ще одну гілку вашої карти – «Назви» 

  Хвилинка психологічного та фізичного розвантаження  

Фізкультхвилинка 

 Фізичні властивості солей 

Демонстрація . Зразки солей 



Учні знайомляться зі зразками деяких солей, роблять висновок про їх агрегатний 

стан, колір, наявність запаху, розчинність у воді; переглядають матеріали 

вчительської презентації «Властивості солей» (QR-код), роблять узагальнюючі 

висновки, заповнюють гілку «Фізичні властивості» 

 

Поширення солей у природі 

Учні знайомляться зі зразками мінералів (доломіт, гіпс, кальцит, апатит, 

мармур, кіновар, плавиковий шпат, польовий шпат, вапняк), знаходять в 

інтернет-джерелах інформацію про їх склад, переглядають вчительську 

презентацію «Поширення солей у природі та їх застосування», заповнюють 

гілку «Поширення солей у природі» 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 

Відповіді надсилати bondarkova2601@gmail.com 

 Чи знаєте ви,  що…? 

Повідомлення учнів про застосування солей. 

 

 


