
8 клас 

«Кислоти» 

1. Ознайомитись з презентацією з теми «Кислоти» 

2. https://drive.google.com/file/d/1NEpW36KkLJdZVXOjsy-qrJlTJQw8yvHY/view 

3. Опрацювати відповідні параграфи 45-47;42-44 (повторити);  . 

4. Скласти опорний конспект: 

- Кислоти, класифікація кислот; 

- Фізичні властивості. 

- Хімічні властивості. 

- Поширеність у природі. 

- Застосування кислот. 

5. Вивчити формули та назви кислот: 

 
6. Переглянути з відеофрагменти: 

Лабораторний дослід. Дія водних розчинів кислот на індекатори. 

https://yandex.fr/video/search?from=tabbar&text=дія%20кислот%20на%20інд

икатори 

Спостереження занесіть в табличку, розфарбуйте потрібним кольором 

https://drive.google.com/file/d/1NEpW36KkLJdZVXOjsy-qrJlTJQw8yvHY/view
https://yandex.fr/video/search?from=tabbar&text=дія%20кислот%20на%20індикатори
https://yandex.fr/video/search?from=tabbar&text=дія%20кислот%20на%20індикатори
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Лабораторний дослід. Взаємодія кислот з металами. 

https://yandex.fr/video/search?from=tabbar&text=взаємодія%20кислот%20з%20мет

алами 

Лабораторний дослід. Взаємодія кислот з оксидами металів 

https://yandex.fr/video/preview/?filmId=2074001427528419892&from=tabbar&text=вз

аємодія+кислот+з+основами 

Лабораторний дослід. Взаємодія кислот з основами (нейтралізація) 

https://yandex.fr/video/preview/?filmId=13198462465170572017&reqid=158509025237

1644-1089086609128416394400080-man2-5936-

V&suggest_reqid=736345671158505860803371098191521&text=реакция+нейтрализа

ции+видео 

Лабораторний дослід. Взаємодія кислот з солями 

https://yandex.fr/video/search?text=кислота+з+сіллю 

 

7. Допишіть рівняння хімічних реакцій за зразком 

1) Реакція кислот з металами.  

КИСЛОТА + МЕТАЛ= СІЛЬ + ВОДЕНЬ (H2  ) 
Зразок!!! Реакція заміщення  

H2SO4 +  Mg = Mg+2 SO4
-2

 + H2  

Робимо висновок, так як Mg має ступінь окиснення +2, а кислотний залишок 

SO4 має ступінь окиснення -2, то внизу біля хімічних елементів більше не ставимо 

індексів. 

Пам'ятай, що ступінь окиснення металів та кислотних залишків можна 

подивитися в таблиці розчинності у підручнику (остання сторінка)   

Na + H2SO3 = Na2
+1 SO3

-2  + H2  
Якщо ступені окиснення металічного елемента та кислотного залишка різні, 

то вступає в силу правило протилежності та ступінь окиснення кислотного 

залишку спускається індексом до металу. 

Na2
+1 SO3

-2 
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Виконай самостійно: 

HCl + Fe (+2) =  

HBr + Al =  

H3PO4 + Ba = 

H2SO3 + K = 

УВАГА!!! Нітратна кислота реагує з металами інакше - без 

виділення водню. 

2) Взаємодія кислот з основними та амфотерними оксидами (на 

прикладі ZnO, Al2O3) 

Кислота + Основний = Сіль + Вода 

                                  оксид 
Зразок!!! Реакція обміну 

H2SO4 + BaO = Ba+2SO4
-2 + H2O 

                                                                         білий осад 

Робимо висновок, так як Ba має ступінь окиснення +2, а кислотний залишок 

SO4 має ступінь окиснення -2, то внизу біля хімічних елементів більше не ставимо 

індексів. 

Пам'ятай, що ступінь окиснення металів та кислотних залишків можна 

подивитися в таблиці розчинності у підручнику (остання сторінка).  

K2O + H2SO4 = K2
+1 SO4

-2+ H2O 
Якщо ступені окиснення металічного елемента та кислотного 

залишка різні, то вступає в силу правило протилежності та ступінь 

окиснення кислотного залишку спускається індексом до металу. 

K2
+1 SO3

-2 
Виконай самостійно: 

HNO3 + CuO =  

HBr + Al2O3 =  

H3PO4 + CaO =  

HCl + Na2O = 

3) Взаємодія кислот з основами та амфотерними 

гідроксидами 

Кислота + Основа = Сіль + Вода 
Зразок!!! Реакція обміну 

HCl + KOH = K+1 Cl-1 + H2O 
Пам'ятай, що ступінь окиснення металів та кислотних залишків можна 

подивитися в таблиці розчинності у підручнику (остання сторінка).  

При взаємодії кислот з основами відбувається реакція нейтралізації 

(утворення води) 



Виконай самостійно: 

HCl + Ca(OH)2 =  

HNO3 + Al(OH)3 = 

H2S + Ba(OH)2 =  

H3PO4 + NaOH = 

4) Взаємодія кислот із солями. 

(За умови якщо випадає осад або виділяється газ!!!!!!) 

КИСЛОТА(1) + СІЛЬ(1) = СІЛЬ(2) + КИСЛОТА(2) 
Зразок!!! Реакція обміну 

- Якщо випадає осад 

H2SO4 + Ba(NO3)2  = Ba+2 SO4
-2   + 2HNO3 

       КИСЛОТА                        СІЛЬ                                       НОВА сіль                нова кислота 

- Якщо виділяється газ                                     СО2 

HCl + K2СO3
 = K+1 Cl-1 + H2СO3  

                                                              Н2О  

 

Увага!!! Кислоти взаємодіють із солями, якщо :  

а) кислота, яка реагує, сильніша, ніж та, залишок якої 

входить до складу солі; 

б) утворюється осад нової солі або нової кислоти; 

в) кислота, що утворюється є леткою. 

Довідка!!!    Класифікація кислот за їх силою 
HNO3≈НІ≈HCl≈ H2SO4> H2SO3> H3PO4> HF> HNO2> H2CO3> H2S> H2SiO3 

    сильні кислоти                        кислоти  середньої сили                  слабкі кислоти  

Нестійкі кислоти розкладаються за звичайних умов: 

H2SO3                 SO2 + H2О          H2СO3                 СO2 + H2О          

Виконай самостійно: 

HCl + K2СO3 = 

H3PO4 + СаСl2 = 

         HNO3 + Na2SO3 = 

H2SO4 + Na2S = 

Сильна 

кислота 
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