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Тема: Якісні реакції на деякі йони. 

Мета: продовжувати формувати в учнів знання з теми « якісні реакції»; 

             навчити проводити якісні реакції, визначати в розчинах катіони; 

Феруму(ІІ), Феруму(ІІІ) (осадженням їх лугами), Барію, амонію, а також 

силікат- і ортофосфат-аніони 

            Розвивати вміння досліджувати якісний склад речовин; 

            Виховувати самостійність під час виконання завдань. 

МАТЕРІАЛ УРОКУ 

Відкрийте підручник на сторінці 141 та прочитайте рубрику цікаво і 

пізнавально. 

«Засновником якісного аналізу є англійський науковець Роберт Бойль (1627–

1691). Він увів термін «хімічний аналіз» і застосовував різноманітні реактиви 

під час проведення якісного аналізу речовин. Для визначен ня сульфатної та 

хлоридної кислот учений використовував розчини вапняних солей та 

аргентум(І) нітрату відповідно, кислот і лугів – настойки лакмусу, фіалок, 

волошок тощо.» 

 Проаналізуйте дану інформацію. Про визначення яких аніонів та катіонів у 

ній ідеться? Складіть відповідні хімічні рівняння у скороченій йонній формі. 

Зверніть увагу що в більшості якісних реакцій ми спостерігаємо за кольором 

та характером осаду. А отже утворення осадів - це один з основних 

аналітичних ефектів, саме тому більшість якісних реакцій є реакціями 

осадження. 

Подивіться на таблицю. Що на ній зображено?  



 

На які катіони ми сьогодні розглядаємо якісні реакції? Тож давайте знайдем їх 

та запишемо йонне  скорочене рівняння на Fe2+ та Fe3+.  

 

До цих і наведених далі скорочених йонних рівнянь доберіть по кілька 

молекулярних і повних йонних рівнянь, скориставшися за потреби таблицею 

«Розчинність основ, амфотерних гідроксидів, кислот і солей у воді» 

Приклад: 

 FeCl2 + 2NaOH = Fe(OH)2↓ + 2NaCl. 

FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3↓ + 3NaCl. 

Чому осад ферум(ІІ) гідроксиду на повітрі швидко набуває бурого кольору? Це 

зумовлено тим, бо під впливом кисню він перетворюється на ферум(ІІІ) 

гідроксид: 

Fe(OH)2 + O2 + H2O = Fe(OH)3↓. 

Катіони Барію можна осадити в різні способи (наведіть кілька з них, 

скориставшись, за потреби, таблицею «Розчинність основ, амфотерних 

гідроксидів, кислот і солей у воді»). Проте якісною зазвичай уважають реакцію 

осадження цих йонів сульфат-аніонами. Унаслідок її перебігу утворюється 

білий дрібнокристалічний осад барій сульфату, не розчинний у більшості 

кислот 



 

Проведення фізкультхвилинки: 

Всі знають таку гру як «Плескачі» Поділіться по двоє так як сидите за партою. 

Раз права, два ліва, три обидві, раз, два. 

Раз права, два ліва, три обидві, раз, два. 

Обидві, обидві, раз, два, три. 

Обидві, обидві, раз, два, три. 

 (Повторюємо декілька раз тільки змінюємо темп на більш швидкий) 

Для проведення якісної реакцій на катіони амонію внесемо у 

пробірку водний розчин солі амонію об’ємом 1 мл, добавимо розчин лугу й 

злегка нагріємо вміст пробірки. Незабаром відчуємо різкий характерний запах 

амоніаку. Вологий індикаторний папірець, піднесений до отвору пробірки, 

змінить свій колір на синій. Тому, що відбудеться реакція обміну, унаслідок 

чого утвориться амоніак, який за нагрівання виділиться з розчину. 

 

Тепер давайте звернемось до нашої таблиці. подивіться як можна виявити силікат- 

та ортофосфат-аніони. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ  
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Лабораторні роботи №3-8 

(Інструктивна картка підручника «Хімія» Г.Лашевська, А.Лашевська сторінка 

143) 

 

mailto:bondarkova2601@gmail.com

