
Індивідуальний план на 2 семестр 2021-2022 н.р. 

33 Сульфатна кислота. Водовідіймаючі властивості. 

34 Нітроген. Азот. Окисні та відновні властивості неметалів Запобігання негативному впливові 

нітратів на організм людини.  

35 Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх 

застосування. Амоніак. 

36 Нітратна кислота. Особливості взаємодії металів з нітратною кислотою. 

37 Нітратна кислота. Особливості взаємодії металів з нітратною кислотою. 

38 Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів. Фосфор. 

39 Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні ґрунти.Раціональне використання добрив та 

проблема охорони довкілля.  

40 Алотропія. Явище адсорбції. Карбон.  

41 Кислотні дощі. Оксиди неметалічних елементів в атмосфері. 

42 Силіцій оксид. Сучасні силікатні матеріали. 

44 Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови.  

45 Застосування металів 

46 Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію. (Лужні елементи) 

47 Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію. (Лужні елементи) 

48 Основи. Властивості, застосування гідроксидів Кальцію. (Кальцій і Магній) 

49 Солі, їх поширення в природі. Середні та кислі солі. Поняття про жорсткість води та способи її 

усунення. (Кальцій і магній) . Усунення тимчасової і постійної жорсткості води. 

50 Алюміній: фізичні і хімічні властивості.  

51 Алюміній: фізичні і хімічні властивості. Основи. 

52 Ферум. Залізо. Фізичні і хімічні властивості. 

53 Ферум. Залізо. Фізичні і хімічні властивості. Основи. 

54 Якісні реакції на деякі йони. 

55 Практична робота.  №1 Дослідження якісного складу солей.  Письмову роботу надати до 15 

березня 

56 Біологічне значення металічних і неметалічних елементів.   

57 Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук. 

58 Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук. 

59 Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук. 

61 Розрахункові задачі:2. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням 

хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку. 

62 Розрахункові задачі:2. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням 

хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку. 

63 Узагальнення знань з теми « Неорганічні речовини та їх властивості». Тематичне 

оцінювання №4 Письмову роботу надати до 1 травня 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


