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Збірник задач складений відповідно до чинної програми ЗНО з хімії 
і розрахований на учнів які вирішили обрати майбутню професію 
пов’язану з використанням хімічних знань. Автором запропоновані 
різні типи задач та шляхи їх розв’язання якомога легшими способами. 
Учень може сам обрати доступніший для себе варіант.

Кожний новий тип задач розпочинається з нового розділу. Автор дає 
поради, застерігає від можливих помилок. Відповіді вказуються так, 
як їх потрібно виставити в бланк тестового зошита на ЗНО. Якщо типи 
задач можна застосувати в неорганічній і органічній хімії, то наведені 
приклади відповідно до обох наук.

Після кожного розділу запропоновані аналогічні завдання для 
самостійного виконання учнями. Автор звертає увагу на проблемні 
питання, орієнтує на вивчення формул, сталих величин певними 
позначками, які допоможуть учневі зрозуміти що є в розв’язанні 
найважливішим.

Працюючи з даним “Порадником” учні матимуть змогу навчитися 
розв’язувати задачі різних типів та успішно скласти ЗНО. Видання 
адресовано учням та абітурієнтам.

“Видано за підтримки ТОВ ВКФ “Велта”

ПЕРЕДМОВА



3

Зверніть увагу на поради автора

Запам’ятайте поради

Вивчіть напам’ять

Виконайте вправи за зразком

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
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- При розв’язанні задачі усвідомте,чи є до неї рівняння реакції, чи 
немає.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

- У першу чергу перевірте, у яких одиницях вимірювання дано рідини 
в умові задачі (в мл. чи г.). Якщо ні, то переведіть з мл. в г. Газоподібні 
речовини можна залишати в л.

- Знайдіть маси чистих речовин в розчині або без домішок. Не можна 
виконувати задачу маючи забруднені речовини. Це недопустимо.

- Визначте, якого типу задача і як її виконувати. Якщо вона комбінована, 
то дотримуйтеся плану розв’язання задач. Опускайте ті пункти плану,
яких не вимагає умова задачі.

-Всі переведення в масу розчину, в об’єм, у практичний вихід, 
виконуються останніми.

- Уважно і вірно виконуйте математичні розрахунки.

- Перевірте, в якій розмірності потрібно виставити відповідь у бланк 
на ЗНО.
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Для успішного розв’язання задач вивчіть формули, 
значення та розмірність позначок.

1) Масові частки елементів W(E)=

𝑣 =

𝑣 =

n =

n =

Mсер= M1*𝛗+ M2*𝛗2+ ..+  Мn*𝛗n (для газів)

Ar(E)n

m

V V 

m

Mr

M

Vm Vm

M

100%

або

або

2) Середня молярна маса суміші

3) Кількість речовини

4) 

W(E) – масова частка елемента (%)
Аr(E) – відносна атомна маса елемента (з періодичної
таблиці Д. І. Менделєєва) (безрозмірна)
n – індекс у формулі біля цього елемента
Мr – відносна молекулярна маса (безрозмірна)

Mсер – середня молярна маса (г/моль)
M1 ; М2 ; Мn – молярні маси газів у суміші (г/моль)
𝛗1 ; 𝛗2 ;  𝛗n – об’ємні частки газів у суміші (в масових частках від 1)

𝑣 ; n – кількість речовини (моль)
m – маса речовини (г)
M – молярна маса (г/моль).

𝑣 ; n – кількість речовини (моль)
V – об’єм газу (л)
Vm – молярний об’єм (л/моль)

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

ФОРМУЛИ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
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5) 

З цих формул можна знайти:

6) 

11) 

7) 

8) 

9) 

10) 

N – кількість структурних частин (безрозмірна)
NA– число Авогадро (моль -1)

р– густина (г/см3 або г/л)

Ar (сер) – середня атомна маса елемента (у періодичній таблиці Д. І. 
Менделєєва)
A1 ; A2 ; An – відносна атомна маса ізотопів
𝝎1 ; 𝝎2 ; 𝝎n – масова частка ізотопів

𝒟 – відносна густина (безрозмірна) Із цих формул можна знайти:

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

ФОРМУЛИ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

Vm=

NA=

m=M*𝑣 

= = =

;

;

; ;

;

;V=Vm*𝑣 N=NA*𝑣 

л
моль22,4

6,02*1023 моль-1

𝑣 =

р =

𝒟 =

р =

n =N 

m 

M1 (газу)

M газу=22,4* р M газу=2* 𝒟 (Н2)

M пов=29

M газу=29* 𝒟 (пов)

M 

m m V V N N

N
NA

M

M2 (газу)

Vm

M M VmVm NA NA

NA
або

або

Ar (сер) = A1*𝝎1+  A2*𝝎2+ ..+  An*𝝎n
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12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

З цієї формули:

𝝎 – масова частка речовини в розчині (%)
mр-ни – маса чистої речовини (г)
mр-ну – маса розчину (г)

Cм– молярна концентрація (моль/л)
𝑣 –кількість речовини (моль)
V – об’єм розчину (л)

𝝎– масова частка (%)
ρ –густина розчину (г/мл)
M –молярна маса (г/моль)

α – ступінь дисоціації
nдис– кількість дисоційованих молекул
Nзаг – загальна кількість молекул в розчині до дисоціації
[H+ ]– концентрація йонів гідрогену
𝑣 – кількість речовини в розчині

m р-ка – маса розчинника (г)

ФОРМУЛИ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

𝝎 =

α = α =

mр-ни =

Cм =

Cм =

mр-ну =

100%

100% 100%

100%

V

M

mр-ни

nдис [H+ ]

mр-ну *𝝎

𝑣 

10*ρ*𝝎

mр-ну * 100%

𝝎

mр-ну

Nзаг 𝑣 

mр-ну= mр-ни +  m р-ка

;

;



10

18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

𝛖  – швидкість реакції (моль/л·с)
∆n– зміна кількості речовини
V – об’єм (л)
𝜏– проміжок часу (с або хв.)

∆c – зміна концентрації
∆t – за проміжок часу

∆n – число молів
S – одиниця поверхні
∆t – за одиницю часу

𝛖 2 – швидкість в даний момент реакції
𝛖 1 – швидкість до реакції
𝛄– температурний коефіцієнт
∆t – різниця часу в проходженні реакції

𝛖 – швидкість реакції
𝞳– константа швидкості
CA; CB – концентрації речовин
a; b – коефіцієнти у рівнянні реакції

ФОРМУЛИ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

𝛖 =

𝛖 гом =

𝛖 гет =

𝛖 2 = 𝛖 1* 𝛄

𝛖 = 𝞳* CA* CB

𝛖 2 = 𝛖 1* 𝛄

(в гомогенній системі)
∆n

∆c

∆n

t2-t1

a b

∆t

+ 

+ 

–

–

V*𝜏

∆t

S* ∆t

10 10або
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23) 

24) 

З цих формул можна знайти:

26)

27)

𝛈– масова частка практичного виходу (%)
mпр– маса практична (г)
mтеор– маса теоретично розрахована (г)

𝛗 – об’ємна частка практичного виходу
Vпр – об’єм практичний
Vтеор – об’єм теоретично розрахований

25)

Рівняння, яке об’єднує закони Бойля-Маріотта і Гей-Люссака

Рівняння Клапейрона – Менделєєва
R=0,082л.атм/моль.К=8,314Дж/мольК=62360мл/ моль

Нормальними умовами (н.у.) вважають:
Тиск (Р) – 760 мм.рт.ст=1 ат=101,325 кПа
Температура (Т) – 273 К
Об’єм (Vm) – 22,4 л/моль V=22,4 л

ФОРМУЛИ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

𝛈 =

𝛗 =

mпр=

=

Vпр =

PV P0V0

m

mтеор=

vтеор=

100%

100%

mпр

Vпр

mтеор* 𝛈

vтеор* 𝛗

mпр* 100%

vпр* 100%

mтеор

Vтеор

100%

100%

T T0

M

𝛈

𝛗

;

;

;PV= 𝑣 RT      𝑣 =



РОЗДІЛ 1
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА ВИВЕДЕННЯ 
ФОРМУЛ ЗА ВІДСОТКОВИМ СКЛАДОМ

Такі задачі однаково виконуються і при виведенні
неорганічних і органічних речовин.

Аr(Cl)= 35,5. Будьте уважні, в ЗНО можуть дати ізотоп35 Cl, 
тоді Аr(Cl)= 35.

Задача
Алкан має відносну молекулярну масу 237. Масова частка хлору в 
цій сполуці становить 89.9%. Виведіть молекулярну формулу даної 
речовини та вкажіть суму індексів у істинній формулі.

Відповідь: 8

Відповідь: 8

І спосіб
1. 𝝎(C) = 100% - 89,9% = 10,1%

CCl3 – найпростіша формула
Mr (CCl3) = 118,5

Істинна формула С2Cl6

ІІ спосіб  (використовуйте тоді, коли є відносна
молекулярна маса в умові задачі)
Виразіть масові частки від 1 𝝎(С) = 0,101 (не у відсотках) 
𝝎(Сl) – 0,899

Дано: 
Mr = 237
𝝎(Cl)=89.9%

CxCly - ?

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

237*0,101 237*0,899
12 35,5

2 6X(с) = У(H)=� �� �
С2Сl6

;

10,1 0,84
0,84

89,9

237

2,57
12 35,5

118,5

0,84: := = 1:32. x:y =

n=           =2
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА ВИВЕДЕННЯ 
ФОРМУЛ ЗА ВІДСОТКОВИМ СКЛАДОМ

1. Густина газу дорівнює 1,25 г/л. Знайти формулу сполуки 
та вказати кількість атомів карбону в істинній формулі, якщо 
масові частки такі: С – 85,7%, Н – 14,3%.

2. За даними аналізу речовина має такий склад: С –38,43% , 
Н – 4,84% , Сl – 56,73%. Відносна густина пари її за воднем 
– 62. Встановити формулу сполуки та вказати суму індексів 
в отриманій формулі.

3. Масові частки карбону, гідрогену та оксигену, що входять 
до складу сполуки, дорівнюють відповідно 40%, 6,56%, 
53,44%. Визначити молекулярну формулу сполуки та вказати 
кількість атомів оксигену, якщо відносна густина її пари за 
воднем 30.

4. У складі речовини містяться Кальцій - 29,4%;
Сульфур - 23,5% і Оксиген - 47,1%. Вкажіть суму індексів
у визначеній формулі.

Відповідь: 6

Відповідь: 12

Відповідь: 2

Відповідь: 6

ВИКОНУЄМО СХОЖІ ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНО
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА ВИВЕДЕННЯ 
ФОРМУЛ ЗА ЗАГАЛЬНОЮ ФОРМУЛОЮ

За загальною формулою (і в органічній хімії, і в неорганічній)

Задача

Задача

Яка молекулярна формула одноатомного спирту, якщо на 7.4г його, 
подіяли металічним натрієм і в результаті виділилося 1.12л водню? 
Вкажіть кількість атомів Карбону.

Оксид трьохвалентного металу масою 10,2г розчинили в достатній 
кількості нітратної кислоти утворилося 42,3г нітрату. Вкажіть протонне 
число металу в оксиді

7.4г

10,2 42,3г

1,12л

2(х+186)

2х

2х+48

22,4л

Відповідь: 4

Відповідь: 13

2ROH +  2Na → 2RONa +  H2

Me2O3 +  6HNO3 → 2Me(NO3)3 +  3H2O

х=

х=27 (Al)

ROH – CnH2n+ 1 OH
12n+ 2n+ 1+ 17=74
14n=74-18
14n=56
n=4
C4H9OH – бутанол

Дано: 
m(ROH) = 7,4г
V(H2) = 1,12л

Дано: 
m(Me2O3) = 10,2г
m(Me(NO3)3) = 42,3г

ROH - ?

Me - ?

22,4*7,4

7,4 1,12

2,24

2х 22,4=
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА ВИВЕДЕННЯ 
ФОРМУЛ ЗА ЗАГАЛЬНОЮ ФОРМУЛОЮ

1. При взаємодії 16 мл одноатомного спирту (ρ=0,8г/см3) з 
натрієм виділився водень у достатній кількості для повного 
гідрування 1,56 л (н.у.). Назвіть формулу спирту і вкажіть його 
відносну молекулярну масу.

Добре поміркуйте, яку відповідь вказати відповідно 
запитанню задачі.

2. При розкладі 5 г карбонату двовалентного металу 
утворилося 1,12 л карбон (ІV) оксиду (н.у.). Вказати 
протонне число визначеного металу.

3. При взаємодії 12,4 г оксиду одновалентного металу з 
водою добуто 16 г його гідроксиду. Вказати нуклонне число 
визначеного металу.

Відповідь: 46

Відповідь: 20

Відповідь: 23

ВИКОНУЄМО СХОЖІ ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНО

УВАГА!
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА ВИВЕДЕННЯ 
ФОРМУЛ ЗА ПРОДУКТАМИ СПАЛЮВАННЯ

Задача
Відносна молекулярна маса речовини 114. При спалюванні 11,4г 
вуглеводню утворилося 35,2г вуглекислого газу та 16,2г води. Вкажіть 
загальну суму індексів у формулі.

І спосіб
Переведіть усі дані в кількість речовини 
(моль), якщо в якійсь задачі буде дано

Запишіть умовне рівняння реакції повного
окислення

Vm скористайтеся

0,1 моль

1 моль

0,8моль

8моль

0,9моль

9моль

CxHy +  O2 → CO2 +  H2O

CxHy +  O2 → 8CO2 +  9H2O
х=8
у=18
Перевірте Mr (C8H18) = 114
Отже, у сполуці відсутній інший елемент.

Дано: 
m(CxHy)=11,4г
m(CO2)=35,2г
m(H2O)=16,2г

СхHy- ?

Якщо маса не співпала на 16 одиниць – у сполуці міг бути 
Оксиген. Цей спосіб зручний, для обчислень без калькулятора.

УВАГА!

𝑣 =
V

11,4

35,2

16,2

Vm

114

44

18

𝑣 (р-ни)=           =0,1 моль

𝑣 (CO2)=            =0,8 моль

𝑣 (H2O)=            =0,9 моль
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА ВИВЕДЕННЯ 
ФОРМУЛ ЗА ПРОДУКТАМИ СПАЛЮВАННЯ

ІІ спосіб

1) Знаходимо масу карбону CO2

2) Знаходимо масу гідрогену H2O

3) Перевіряємо чи є інший елемент

4) x : y=

C8H18

Оксиген відсутній

Mr=12+ 32=44

Mr=2+ 16=18

m(O) = 11,4 – (х1+  х 2 ) = 0

44г – 12г

18г – 2г

х1=9,6(г)

х2=1,8(г)

35,2г – х1г

16,2г – x2г

Коли відсутні дані молекулярної маси, то попереднім методом 
розв’язувати задачу не можна. Скористайтесь наступним 
методом.

УВАГА!

Відповідь: 26

x1 9,6x2 1,8
12 121 1: := = 0,8 : 1,8 =1: 2,25 = 4:9 = 8:18
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА ВИВЕДЕННЯ 
ФОРМУЛ ЗА ПРОДУКТАМИ СПАЛЮВАННЯ

Задача
У результаті повного згорання 10г невідомої рідкої речовини 
утворилось 9,74л CO2 і 11,7г пари води. Встановіть найпростішу 
формулу цієї рідини та вкажіть суму індексів у формулі.

1) Знаходимо масу С в СО2

2) Знаходимо масу Н в Н2О

3) Перевіряємо чи є в сполуці оксиген

4) x:y:z=

Дано: 
m(р-ни) =10г
m(CO 2 ) =9,74л
m(H 2 O)=11,7г

СхHy- ?
або CxHyOz - ?

Якщо в іншій задачі буде дано масу СО2 , у першому рядку 
пропорції запишіть, що в 44г СО2–12г С.

Іншими методами раджу не виконувати такі задачі, бо вони 
потребують більш складніших математичних обрахунків.

УВАГА!

12+ 32=44

2+ 16=18

m(O)=m(р-ни) – (m(C)+ m(H))
m(O)=10-(5,22+ 1,3)=3,48г

22,4л(СО2) – 12г(С)

18г – 2г

9,74л–хг

11,7г – хг

х(С)=                 = 5,22г

х(Н)=

Відповідь: 9

=1,3 г
2*11,7

18

12*9,74

5,22 0,441,3 1,33,48 0,22
0,22

22,4

12 0,221 0,2216: :: := 0,44: 1,3: 0,22= = 2: 6: 1
C2H6O



За поданим киснем
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА ВИВЕДЕННЯ 
ФОРМУЛ ЗА ПОДАНИМ КИСНЕМ

Задача
На спалювання 0,5 моль алкену використали 33,6 л кисню (н.у.). 
Встановити формулу алкену та вказати загальну суму індексів.

Яка кількість речовини кисню?

0,5 моль

3 (6 Оксигенів)

1,5моль

CnH2n+  O2 → nCO2+  nH2O

2n +  n = 6
n = 2
C2H4

Дано: 
𝑣 (CnH2n )=0,5 моль
V (O2)=33,6л

V(SO2) - ?

Відповідь: 6

1.  При повному згорянні 1,45 г   органічної речовини одержано 
1,12л оксиду карбону (ІV) (н.у.) та 0,9 г води. Відносна густина 
пари речовини за воднем – 45. Вивести формулу сполуки та 
вказати суму індексів.

2. При спалюванні 8,4 г речовини одержали 26,4 г оксиду 
карбону (ІV) і 10,8 г води. Відносна густина пари цієї речовини 
за повітрям – 2,9. Визначити формулу сполуки та вказати 
кількість атомів гідрогену.

Відповідь: 12

Відповідь: 12

ВИКОНУЄМО СХОЖІ ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНО

V(O2)= =1,5 моль
33,6
22,4
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА ВИВЕДЕННЯ 
ФОРМУЛ ЗА ПРОДУКТАМИ СПАЛЮВАННЯ

3. При спалюванні 2,3 г речовини утворилося 7,7 г оксиду 
карбону (ІV) (н.у.) і 1,8 г води. Відносна густина пари цієї 
речовини за оксидом карбону (ІV) – 2,09. Вивести формулу 
речовини та вказати загальну суму індексів.

4. Унаслідок спалювання вуглеводню масою 4,4 г утворилися 
вуглекислий газ об’ємом 6,72 л та вода масою 7,2 г. Вкажіть 
суму індексів у визначеній формулі сполуки, якщо її густина 
за повітрям дорівнює 1,517.

5. На спалювання 1 моль алкену використали 100,8 л кисню 
(н.у.). Встановити формулу алкену та вказати загальну суму 
індексів.

6. На спалювання 1 моль алкену використали 10,5 моль кисню 
(н.у.). Встановити формулу алкену та вказати загальну суму 
індексів.

7. На спалювання 1 моль алкену використали 7,5 моль кисню 
(н.у.). Встановити формулу алкену та вказати загальну суму 
індексів.

Відповідь: 15

Відповідь: 11

Відповідь: 9

Відповідь: 21

Відповідь: 15



РОЗДІЛ 2
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА РОЗЧИНИ 
БЕЗ РІВНЯНЬ РЕАКЦІЇ

Задача
Випарюванням досуха 200г насиченого розчину натрій хлориду при 100 С 
добули 52,6г солі. Яка розчинність натрій хлориду у воді при 100 С?

1) Знаходимо масу води в розчині

2) Яка розчинність солі?

Дано: 
m(р-ну NaCl)=200г
m(р-ни)=52,6г
t0=100С

S- ?

Вивчіть формули №12 - №16. Знайте значення та розмірність 
позначок у формулах.

Розчинність – маса речовини, яку розчинили до утворення 
насиченого розчину при даній температурі, у 100г води (в 
одних підручниках) або в г/л (тобто 1л або 1000г води) (в інших 
підручниках). Ми будемо працювати з 100г води (при потребі 
замініть на 1000г). Ключовою речовиною в цих задачах є вода.

УВАГА!

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

m(H2O)=200-52,6=147,4(г)

147г (H2O) – 52,6г (р-ни)
100г (H2O) – x(S)

x = = 35,8(г)

Відповідь: 36

52,6*100
147
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА РОЗЧИНИ 
БЕЗ РІВНЯНЬ РЕАКЦІЇ

Задача
Яка маса калій хлориду виділиться з 500г насиченого розчину при 600 С 
після охолодження його до 200С?

1) Яка маса насиченого розчину утвориться 
при t0 =600C у 100г води?

2) Яка маса речовини утримується в 500г 
р-ну при t0 =600 C?

2) Яка маса насиченого розчину утвориться 
при t0 =200 C у 100г води?

4) Яка маса речовини утримується в 500г 
речовини при t0 =200C?

5) Яка маса солі 
викристалізується 
при охолодженні?

Дано: 
m(р-ну KCl)=500г
t1 =600 C
t2 =200 C
S1 =45,5г
S2 =34г

∆m(KCl) - ?

Графік із кривою розчинності на тестах не нададуть. 
Ці дані можуть бути в тексті задачі або у вигляді таблиці.

УВАГА!

m(р-ну)=100+ 45,5=145,5(г)

145,5г – 45,5г

134г – 34г∆m=156,4-126,9=29,5(г)

m(р-ну) 2 =100+ 34=134(г)

500г – х г

500г– хг

х2=

х1=

Відповідь: 30

t0 , C 0 20 40 60 80
S(маса 

KCl)
у 100г
води

27,6 34,0 40,0 45,5 51,5

Графік із кривою розчинності на тестах не нададуть. 
Ці дані можуть бути в тексті задачі або у вигляді таблиці.

УВАГА!

= 156,4(г)

= 126,9(г)

45,5*500

34*500 145,5

134



РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА РОЗЧИНИ 
БЕЗ РІВНЯНЬ РЕАКЦІЇ

Кристалогідрати:
CaSO4 ∙ 2H2O – гіпс (Кальцій сульфат, дигідрат)
CaSO4 ∙ 0,5H2O – палений гіпс (алебастр)
FeSO4 ∙ 7H2O – залізний купорос (Ферум(ІІ)сульфат, гептагідрат)
CuSO4 ∙ 5H 2O – мідний купорос (Купрум(ІІ)сульфат, пентагідрат)
ZnSO4 ∙ 7H2O – цинковий купорос (Цинк сульфат, гептагідрат)
Na 2CO3 ∙ 10H2O – кристалічна сода (Натрій карбонат, декагідрат)
Na2SO4 ∙ 10H2O – глауберова сіль (Натрій сульфат, декагідрат)
MgSO4 ∙ 7H2O – гірка сіль (магнезія), (Магній сульфат, гептагідрат)

Наприклад: Mr(CuSO4 ∙ 5H2O) = 160+  5∙18=250
Одержані дані беріть для першого рядка пропорції
або 250г містить 160г чистої речовини, 
або 250г містить 90г води, 
або 160г чистої речовини утримує 90г води.
Дані використовуйте відповідно до змісту задачі.

25

Вивчити формули тих кристалогідратів, які рекомендовані 
в додатку до програми ЗНО.

Задачі на кристалогідрати

УВАГА!

Коли в умові задачі дано кристалогідрат, або про нього щось 
запитують, відразу розпочинайте  задачу з обрахунку молекулярної 
маси цієї сполуки.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА РОЗЧИНИ 
БЕЗ РІВНЯНЬ РЕАКЦІЇ

Задача
Для боротьби з буряковим довгоносиком готують розчин барію хлориду 
з розрахунку 500г BaCl2 ∙ 2H2O на 10л води. Вкажіть масову частку 
отриманого розчину(%).

1) Знайдемо відносну молекулярну масу

2) Знайдемо масу чистого BaCl2 
у кристалогідраті

3) Знайдемо масу розчину

4) Знаходимо масову частку в розчині BaCl2

m(р-ну) = 500+ 10000=10500(г)

Дано: 
m(BaCl2 ∙ 2H2 O)=500г
V(H 2O)=10л

𝝎 (BaCl2) - ?

Mr(BaCl2 ∙ 2H2O)= 137+ 71+ 36 =244

244г – 208г BaCl2
500г – xг
х=426(г)
m(р-ни) 1=m(р-ни) 2

Відповідь: 40

Що розчинили, те й додавайте до розчинника.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

Унаслідок розчинення у воді масою 36г мідного купоросу 
(купрум(ІІ) сульфату, пентагідрату) масою 5 г утворюється 
розчин купрум(ІІ) сульфату. Вкажіть масову частку отриманого 
розчину(%)?
Відповідь: 8

ВИКОНУЄМО СХОЖІ ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНО

𝝎 = = 40%*100%
426

10500



27

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА РОЗЧИНИ 
БЕЗ РІВНЯНЬ РЕАКЦІЇ

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!
1. Коли розчин розбавляєте, то маса речовини в першому 
розчині завжди дорівнює масі речовини в другому.

2. Якщо є дві дані, то третю можна знайти з формули.
3. Коли розчин дано об’ ємом (в мл, м3), обов’ язково переведіть 
в грами або кілограми через густину.

4. Робити задачі на масову частку можна тільки у вигляді маси 
речовини і маси розчину.

5. Коли розбавляєте розчин, то знайте, що маса розчину 
збільшується, маса речовини залишається попередньою, а 
масова частка стає меншою.
6. Коли в розчиннику розчиняєте речовини газоподібні, то їх 
об’ єми необхідно перетворити в масу і тільки тоді додати до 
маси розчинника.
7. Якщо додаєте оксид до розчину його гідроксиду, то це і є 
маса нового розчину, але масу речовини необхідно обчислити 
за рівнянням. Запишіть рівняння, наприклад, 
SO3 +  H2O→ H2 SO4 і дізнайтеся, про додану масу чистої 
речовини з рівняння по ангідриду.

Розв’ язання задач на розведення та змішування
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА РОЗЧИНИ 
БЕЗ РІВНЯНЬ РЕАКЦІЇ

Задача

Задача

До 1л розчину нітратної кислоти з густиною 1,31 г/мл з ω= 50% 
додали 690 мл води. Яка масова частка кислоти в розчині?

Потрібно приготувати з есенції (80% розчину етанової кислоти) 200 мл 
3%-го розчину оцту, як приправи. Який об’ єм есенції необхідно взяти 
для приготування цього розчину (ρ1=1,07 г/см3 , ρ2=1г/см3)?

Дано: 
V1(HNO3)=1л=1000мл
ρ1 =1,31 г/мл
ω1 =50%
V(Н2О)=690мл

Дано: 
ω1 (СН3СООН)=80%
V2 (CH3COOH)=200 мл
ω2 =3%
ρ1 =1,07 г/см3

ρ2 =1 г/см3

ω2 - ?

V1(СН3СООН)- ?

1) mр-ну1 = 1000·1,31=1310(г)

1) mр-ну2=200·1=200(г)

2) mр-ни1 = 

2) mр-ни2=

3)mр-ну1=

при ρ1=1,07 г/см3 ; m=V ; V=7(мл)

3) mр-ну2 = 1310+ 690=2000(г)

Врахуйте, що mр-ни2=mр-ни1

4) ω2 = 32,75(%)

Тепер ви маєте дві данні для
першого розчину

Відповідь: 33

Відповідь: 7

І спосіб

= 655(г)
1310*50

100

= 6(г)

= 7,5(г)

200*3

6,42*100

100

80
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА РОЗЧИНИ 
БЕЗ РІВНЯНЬ РЕАКЦІЇ

ІІ спосіб
Пропоную цю задачу розв’ язати іншим способом – за правилом 
зливання. Це правило зазвичай застосовують, коли зливають 
два розчини, а отримують третій. У нашій задачі можна долиту 
воду прийняти як розчин з ω=0%.

80   3 – перший розчин
   \ /
   3 +
   / \
0    77 – другий розчин (вода)
      80 – третій розчин

80 гр-ну 3–3 г(р-ну 1)
200 гр-ну3 – Х г
х=7,5 г

Відповідь: 7г

Правило зливання може дати відповідь і на запитання, 
у яких співвідношеннях змішати розчин - 3:77, які маси 
брали першого та другого розчину.

Пропоную найлегший спосіб – правило зливання. 
Починайте з кристалогідрату.

УВАГА!

УВАГА!

Задача
Яка маса 10% розчину натрій сульфату використано для 
розчинення глауберової солі (натрій сульфат, декагідрат), щоб 
приготувати 200г 20 % - го розчину?

ρ1=1,07 г/см3 ;  V=7(мл)
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА РОЗЧИНИ 
БЕЗ РІВНЯНЬ РЕАКЦІЇ

віднімайте навхрест

від більшого числа менше

Дано: 
ω1 =10%
ω2 =44%
mр-ну3 =200 г
ω3 =20%

mр-ну1 - ?

1) Na2SO4 ·10H2O – глауберова сіль
(натрій сульфат, декагідрат)
Mr = 180+ 142=322

Кожні 34 г містять 24 г 10% - го розчину, тоді 
200 г містить хг розчину.
34г - 24г
200г – хг
тоді х = 141г

ω2(Na2SO4)=

Відповідь: 141

10   24
   \ /
   20 +
   / \
44    10 
        34

1. Обчисліть об’єм розчину з масовою часткою калій гідроксиду 
44 % і густиною 1,46 г/мл для розчинення алюмінію масою 8,1 г.

2. До 400 мл розчину з масовою часткою натрію гідроксиду 40% 
(ρ=1,44 г/мл) долили 200 мл води. Визначити масову частку 
речовини в кінцевому розчині (%).

Відповідь: 26

Відповідь: 30

ВИКОНУЄМО СХОЖІ ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНО

=44(%)
142*100

322
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА РОЗЧИНИ 
БЕЗ РІВНЯНЬ РЕАКЦІЇ

3. Амоніак, утворений у результаті взаємодії 112 л азоту з 
надлишком водню (н. у), розчинили в 5 л води. Обчисліть 
масову частку (%) амоній гідроксиду в утвореному розчині.

4. Розрахувати масову частку (%) гідроксиду в розчині, що 
утворився при взаємодії 9,2 г натрію з 200 мл води.

5. Визначте маси розчинів (г) з масовою часткою кислоти 
10 і 90 %, які необхідні для приготування 160 г розчину з 
масовою часткою кислоти 30%.

Молярна концентрація розчинів

Для розв’язання задач цього типу використовуй формули 
№15, №16. Усі розчини готуються в спеціальних колбах для
молярних розчинів. Воду вираховувати не потрібно, вона 
доливається до помітки на колбі. Молярний розчин – 
кількість речовини в 1 л розчину (моль/л).

Відповідь: 3

Відповідь: 8

Відповідь: 120

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

Задача
Яка маса сульфатної кислоти міститься в 200 мл водного 
розчину, якщо молярна концентрація його 3 М?
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА РОЗЧИНИ 
БЕЗ РІВНЯНЬ РЕАКЦІЇ

Дано: 
V(H2 SO4)=200мл=0,2л
Сm=3 моль/л

Дано: 
𝝎 = 24%
ρ = 1,18 г/см 3

m(H2SO4) - ?

CМ- ?

І спосіб

II спосіб

1)

1) 1000 мл - 3 моль H2SO4

200 мл - х моль H2SO4

х = 0,6 моль
2) m = 0,6 · 98 = 58,8 (г)

m = 98*0,6 =58,8 (г)
2)

Відповідь: 59

Відповідь: 5

Визначайте самі спосіб, який краще вами сприймається.
Якщо є проблеми у запам’ятовуванні формул – застосовуйте 
II спосіб.

Найлегше здійснити переведення 
з допомогою формули: 

УВАГА!

УВАГА!

Задача (переведення 𝝎 в  CМ)
Визначити молярну концентрацію натрій хлориду в 24% 
розчині, якщо його густина 1,18 г/см3

У формулі ділити потрібно на M, так як в молярних розчинах 
без молярної маси не обійтись.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

Сm=

Сm=

Сm= = 4,9 (моль)

m=M * 𝑣 

𝑣 H2SO4= Сm* V

𝑣 H2SO4= 3*0,2=0,6 (моль)

𝑣 

10* ρ* 𝝎

10*1,18 *24

V

M

58
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА РОЗЧИНИ 
БЕЗ РІВНЯНЬ РЕАКЦІЇ

II спосіб
Якщо не пам’ятаєте формулу – працюйте з пропорціями.
У 100 г розчину – 24 г речовини (24%).

Отже:

Знайдіть кількість речовини
Це і є молярна концентрація, коли знаєте, яка кількість 
речовини в 1000 мл.

85 мл - 24 г NaCl
1000 мл - х г
х=282,35 г

Відповідь: 5

1. Скільки натрію гідроксиду треба для приготування розчину об’ 
ємом 250 мл, молярна концентрація якого 0,3 моль/л?

2. У розчині об’ ємом 200 мл міститься натрій гідроксид масою 8 г. 
Обчисліть молярну концентрацію цього розчину.

3. У воді розчинили калій гідроксид масою 11,25 г. Об’ єм розчину 
довели до 200 мл. Визначте молярну концентрацію одержаного 
розчину.

4. До води масою 200 г долили розчин 2 М КСl об’ ємом 40 мл (густина 
1,09 г/мл). Визначте молярну концентрацію КСl у одержаному 
розчині, якщо його густина дорівнює 1,015 г/мл.
А - 0,34М,   Б - 0,2М,   В - 3,4М,   Г - 0,3М.

Відповідь: 3

Відповідь: 1

Відповідь: 1

Відповідь: A

ВИКОНУЄМО СХОЖІ ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНО

V100гр-ну= =85 (мл)
100
1,18

V=

𝑣 = =4,9 моль

m

282,35

ρ

58
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
НА НАДЛИШОК

Дано: 
m(Fe) =6г
m(S) = 3,2г

m(FeS) - ?

Якщо в умові задачі дано обидві речовини, що взаємодіють 
(реагенти), то це задача на надлишок. Якщо крім маси 
продукту реакції нічого не запитують, можна зробити 
задачу так:

УВАГА!

Задача
Яка маса отриманого продукту, якщо 6г заліза 
провзаємодіяло з 3,2г сірки?

Виконувати задачу можна за однією даною. Тому 
раджу скласти одну пропорцію, а потім іншу.

У відповіді вказується менша маса продукту, тобто 
х2=8,8 (г)

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

6г

56г 32г 88г

3,2г хг

Fe +  S → FeS

1) 

2) 

Відповідь: 9

=

=

6

3,2

х 1

х 2

56

32

88

88

х1 = 9,43 (г)

х2 = 8,8 (г)
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
НА НАДЛИШОК

Дано: 
m(Fe) =6г
m(S) = 3,2г

m(Feтвер.зал ) - ?

Якщо до задачі №1 змінити запитання: «Яка маса твердого 
залишку?», то задачу необхідно робити іншим способом.

Позначте одну дану з реагентів за y. Знайдіть необхідну 
масу заліза для реакції з сіркою.

2) Яка маса непрореагованого заліза?

3) Яка маса продукту реакції?

4) Яка маса твердого залишку?

х = 8,8 г (FeS)

m = 8,8г +  0,4г = 9,2г

6г

56г 32г

x

88г

3,2г

хг

Fe +  S → FeS

1)  у = 5,6 (г)

∆m(Fe)= 6г – 5,6г = 0,4 г

Відповідь: 9

II спосіб

Пропорція складається тільки по речовині, яка 
повністю прореагувала. В нашому випадку – сірка.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

=
3,2 х 

32 88

=
y 3,2
56 32
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
НА НАДЛИШОК

1.  Кальцій оксид масою 14 г обробили розчином, що містить 
нітратну кислоту масою 35 г. Яка маса кальцій нітрату 
утвориться внаслідок цієї реакції?

2. Для отримання в лабораторії нітратної кислоти взяли натрій 
нітрат масою 17 г і безводну сульфатну кислоту масою 20 г. 
Яка маса отриманої нітратної кислоти?

3.Обчисліть об’єм водню (мл), що утвориться в результаті 
взаємодії цинку масою 13 г із сульфатною кислотою масою 20 г.

Можна вихідні речовини (реагенти) перетворити в кількість 
речовини (в моль). Та речовина, якої більше – в надлишку, а 
задачу робимо по недостачі (де менше 𝛖 ).  Якщо в реакції 
співвідношення коефіцієнтів 1:1, то цим способом зручно 
скористатися. Якщо співвідношення коефіцієнтів не однакові, 
цим способом не рекомендую виконувати задачу, бо є ризик не 
вірного обрахунку надлишку.

Відповідь: 41

Відповідь: 13

Відповідь: 4480

ВИКОНУЄМО СХОЖІ ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНО

III спосіб
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
НА НАДЛИШОК

Задачі на підбір рівняння реакції

Якщо до задачі необхідно підібрати рівняння реакції 
(утворення кислих, основних або середніх солей), то ІІІ 
спосіб (через 𝛖 ) найкращий.

Відразу неможливо передбачити яка сіль буде – кисла 
чи середня, є необхідність у виборі рівняння реакції до 
задачі. Коли є варіант утворення кислої чи середньої солі 
при реакції двохосновної або трьохосновної кислоти (або 
їх ангідриду) з лугом. Підбір рівняння здійснюється також 
при утворені основної солі або середньої. Переведіть дані 
умови задачі в кількість речовини та по молях оберіть 
потрібне рівняння.

Можливі два рівняння:

УВАГА!

УВАГА!

Задача
Яка маса солей утвориться, якщо до розчину 200г NaOH з 
ω=20% долили сульфатну кислоту масою 200г з ω=30%.

Дано: 
m(р-ну NaOH) =200г
ω(NaOH)=20%
m(р-ну H2 SO4) =200г
ω(H2SO4 )=30%

m(солі) - ?

m(р-ни NaOH)=

1) NaOH +  H2SO4 = NaHSO4 +  H2O

х=0,61 моль

x 0,61

11

= 40г

= 60г

= 1 моль

= 0,61 моль

200*20

200*30

40г

60г

100

100

40г моль

98г моль

m(р-ни H2 SO4)=

𝛖 (NaOH)=

𝛖 (H2SO4)=
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
НА НАДЛИШОК

2) 2NaOH +  H2SO4= Na2SO4 +  H2O

NaHSO4+ NaOH → Na2SO4+ H2O

∆𝛖 (NaHSO4) = 0,61моль - 0,39моль =0,22моль.

Mr(NaHSO4)=120моль

m= M ∙𝛖 
m=0,39моль ∙ 142 = 55,4 г

m(солей) = 26,4г +  55,4 г = 81,8г

Mr(Na2SO4) = 142

m(NaHSO4)=0,22моль ∙ 120 = 26,4 г

1 : 0,61         (0,61:0,61)

2 : 1

1

0,39 0,39 0,39

1 1

У нашій задачі співвідношення

Це означає, що частина солі буде кислою, а частина (надлишок 
NaOH 0,39 моль) перейде в середню сіль.

По другому рівнянню задачу розв’язувати не можна, так як 
вся сіль не стала середньою.
Отже, кислої солі 0,61 моль. Частина її перетвориться в 
середню від надлишку NaOH.

Яка кількість кислої солі непровзаємодіяла?

Яка маса залишку кислої солі?

Яка маса середньої солі утворилася?

Яка маса солей утворилась?

Відповідь: 82
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
НА НАДЛИШОК

Задачі на підбір рівняння реакції

Задачі на підбір рівняння можуть бути більш ускладненими.
Якщо при співставленні кількості речовин, що 
провзаємодіяли, наприклад, лугу виявили більше ніж для 
кислої солі, а менше ніж для середньої, у такій задачі є 
продовження (частина кислої солі стає середньою, як і у 
попередньому випадку). Тоді запитань може бути декілька:

1) Вказати масу середньої солі (та, що частково утворилася 
з кислої)

2) Вказати масу кислої солі (та, що не перетворилася в 
середню)
3) Вказати масу і середньої, і кислої солі.

УВАГА!

Дано: 
m(р-ну NaOH)=200г
m(р-ну H2SO4)=400г
ω=20%
m (NaHSO4) - ?

Задача
Знайти масу кислої солі, яка утворилася при взаємодії 
200г 20% розчину NaOH і 400г 20% розчину H2SO4.

1) Знаходимо маси чистих речовин

2) Яка кількість речовин взаємодіяла?

m(р-ни NaOH)=

𝛖 (NaOH)=

𝛖 (H2 SO4)=

1:0,81
Отже. 0,81:0,81 (кисла сіль)
∆𝛖 NaOH =1-0,81=0,19(моль)

m(р-ни H2SO4)=

= 40г

= 80г

200*20

400*20

40

80

100

100

40

98

=1 моль

=0,82 моль
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
НА НАДЛИШОК

Це залишок лугу, який буде перетворювати частину 
кислої солі в середню.

3) NaOH +  H2SO4 → NaHSO4 +  H2O

4) NaHSO4 +  NaOH→ Na2SO4 +  H2O

∆𝛖 (NaHSO4 )=0,81 - 0,19=0,62(моль)

m=M∙𝛖 
m=0,61∙120=74,4 (г)

5) Яка кількість речовини кислої солі не прореагувала?

6) Яка маса кислої солі не прореагувала?

1моль

1моль

1моль

1моль

0,81моль

0,19моль

0,81моль

0,19моль

Відповідь: 74

Задача
Обчислити масу розчину ортофосфорної кислоти 40%, 
який необхідно взяти для нейтралізації натрій гідроксиду, 
щоб одержати натрій гідрогенортофосфат масою 12 г і 
натрій ортофосфат масою 6 г.

Підбирати рівняння в такій задачі, непотрібно. В умові 
вказані продукти.

УВАГА!
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
НА НАДЛИШОК

Дано: 
m(Na2HPO4 )=12г
m(Na3PO4)=6г
ω(H3PO4)=40%
m(р-ну H3PO4) -?

1) Яка маса натрій гідрогенфосфату
перетворилася на середню сіль?

2) Яка маса Na2HPO4 утворилася?

3) Яка маса H3PO4 прореагувала з NaOH?

4) Яка маса розчину H3PO4 використана

Задачу розв’язуємо з кінця.

Na2HPO4 +  NaOH → Na3PO4 +  H2O

H3PO4 +  2NaOH → Na2HPO4 +  H 2O

х(Na2HPO4)=5,2 (г)

х=11,2 (г)

m(р-ну H3PO4)=                    =29,75 (г)

m(Na2HPO4)=12+ 5,2=17,2 (г)

142

98

164

142

x

x

6

17,2

Відповідь: 30

В органічній хімії є теж задачі на підбір рівняння реакції. Гліцерол 
(пропан 1,2,3 тріол) і метал або гліцерол і HCl взаємодіють у 
співвідношеннях: 1:1, 1:2, 1:3. Обираємо відповідне рівняння до 
умови.

УВАГА!

=

=

x

x

6

17,2

11,9*100

142

98

164

142

40
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
НА НАДЛИШОК

1. Знайти масу середньої солі, яка утворилася при взаємодії 
розчину калій гідроксиду з масою 112г чистої речовини та 
розчину сульфатної кислоти з вмістом чистої речовини 147г.

2. Обчисліть масу розчину ортофосфатної кислоти з масовою 
часткою кислоти 20 %, який необхідно взяти для нейтралізації 
натрій гідроксиду, щоб одержати натрій гідрогенортофосфат 
масою 11,36 г і натрій ортофосфат масою 4,264 г.

Відповідь: 87

Відповідь: 52

ВИКОНУЄМО СХОЖІ ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНО



РОЗДІЛ 3 РОЗДІЛ 4 
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА ПРАКТИЧНИЙ
ТА ТЕОРЕТИЧНИЙ ВИХІД

Дано: 
m(HNO3) =126г
ŋ = 80%
mпр(NH4NO3) - ?

Яка маса практичного виходу?

NH3 +  HNO3→NH4 NO3

х теор = 160 (г)

mпр =

mпр = =128 (г)

63г 80г

126г Хтеор.

Відповідь: 128

Якщо в умові задачі дається вихідна речовина (реагент), то по 
пропорції знаходимо теоретичний вихід, а потім по формулі 
знаходимо масу практичну або вихід продукту.

Знайдіть теоретичний вихід за рівнянням.

УВАГА!

УВАГА!

Задача
Знайдіть масу амоній нітрату добутого з аміаку і 126г 
HNO3 (нітратної кислоти). Вихід солі 80%.

Якщо в умові не дають мас реагентів, а є дані практичного виходу 
реакції та маса практична, то задачу необхідно починати з 
теоретичного виходу продукту по формулі 25. Ніколи в пропорцію 
не ставте практичний вихід, тільки теоретичний.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

=126

100%

100

63

mтер*𝛈%

160*80

80

Хтеор.
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА ПРАКТИЧНИЙ
ТА ТЕОРЕТИЧНИЙ ВИХІД

Дано: 
V пр =4,2л
φ = 70%

m(NH4Сl) - ?
m(Ca(OH)2) - ?

1) Знайдіть теоретичний вихід 
за формулою

2)Запишіть рівняння та по теоретичному 
виході знайдіть маси вихідних речовин

2NH4Cl +  Ca(OH)2 → CaCl2 +  2NH3 +  2H2O

m(реагентів)=14,2 +  9,9=24,1(г)

х1 = 14,2(г)

х2 = 9,9(г)

Vтеор. =

Vтеор. = =6 (л)

74 г 44,8 л

6 лX1 г Х2 г

Відповідь: 24

Задача
При нагріванні суміші амоній хлориду і кальцій гідроксиду 
утворилося 4,2л амоніаку при виході 70%. Яка маса 
реагентів провзаємодіяла?

φ

70

107

74

44,8

44,8

=

=

107 г

Vпр*100 

42 л*100

х1

х2

6л

6л

2(18+35,5)
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1. При взаємодії амоніаку об’ ємом 33,6 л(н.у.) з ортофосфатною 
кислотою утворився амоній 51 ортофосфат масою 55 г. 
Визначити, яку масову частку (%) складає цей вихід від 
теоретичного.

2. Обчислити масу амоніаку, що витрачається на добування 
6,3 г нітратної кислоти, якщо масова частка виходу становить 
95% від теоретичного.

3. При взаємодії фосфориту масою 320 г, що містить 5% домішок, 
з сульфатною кислотою, одержали 148 г ортофосфатної кислоти. 
Визначити масову частку виходу продукту реакції.

4. Яку масу (в кг) 65% розчину ортофосфатної кислоти можна 
одержати з кальцій ортофосфату масою 10 т з вмістом домішок 
2%, якщо вихід продукту становить 92%?

5. Який об’єм водню (л) виділиться при взаємодії 2,3 г натрію з 
фенолом, якщо вихід в реакції становить 90% від теоретично 
можливого?

Відповідь: 75

Відповідь: 2

Відповідь: 77

Відповідь: 8769

Відповідь: 1

ВИКОНУЄМО СХОЖІ ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНО

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА ПРАКТИЧНИЙ
ТА ТЕОРЕТИЧНИЙ ВИХІД



РОЗДІЛ 3 РОЗДІЛ 5 
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КОМБІНОВАНІ ЗАДАЧІ

Комбіновані задачі виконуйте за поданим планом. Порядок дій 
повинен відповідати певним закономірностям:

Алгоритм до комбінованих задач

УВАГА!

- неможна виконувати дії з рівнянням реакції, якщо речовини 
в умові задачі не є чистими;
- не можна шукати теоретичний вихід, якщо не знайдено 
надлишок або не обрано рівняння (якщо їх декілька 
можливих)

- дій, яких не вимагає умова задачі, виконувати не потрібно, а 
відразу переходимо до наступного пункту плану.

1. Перетворюємо об’єм розчину в масу розчину
2. Знаходимо масу чистої речовини в розчині 
(без домішок)
3. Записуємо рівняння реакції (або вибираємо
рівняння реакції з декількох можливих):
4. Знаходимо надлишок
5. Обчислюємо теоретичний вихід
6. Виконуємо додаткові обчислення:
а) знаходимо практичний вихід, або масу (об’ єм)
практичну

б) обчислюємо масу розчину

в) переводимо масу розчину в об’єм

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!
m = ρV

mр-ни=

mр-ну=

ŋ =

φ =

𝑣 =

V =

𝑣 =

mр-ну* ω

mр-ни* 100%

mпр

Vпр

V

m

m
100%

ω

100%

100%

mтер

Vтер

Vm

ρ

M
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КОМБІНОВАНІ ЗАДАЧІ

Дано: 
V(HNO3)=200мл
ω = 10%=1,05 г/см 3

m(Cu)= 4,2г
ω(Cu)=95%

m(Cu(NO3)2) - ?

1) Знаходимо масу розчину HNO3

2) Знаходимо масу чистої речовини в розчині

3)Знаходимо масу чистої міді

4) Записуємо рівняння і знаходимо надлишок

5) Яка маса солі теоретично 
розрахована?

6) Яка маса практично 
отриманої солі?

4,2г - 100%
хг - 95%
х=4(г)

m=200 ∙ 1.05 = 210(г)

m(р-ни)=

Відповідь: 11

Задача
Розчин нітратної кислоти об’ємом 200 мл з масовою 
часткою 10%, густиною 1,05 взаємодіє з технічною міддю
масою 4,2г, якщо домішок у ній 5%. Яка маса солі 
утвориться, якщо вихід становить 90%?

3Cu +  8HNO3 → 3Cu(NO3)2 +  2NO +  4H2O

y=

y=10,5(г)

x=

mпр. =

xтеор. =11,75(г)

x теор. =11,75(г)
x=10,6(г)

Кислота у надлишку

192г 504

564

4г

х

21

=21(г)
100

192

192

100

210*10

504*4

4*564

11,75*90
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КОМБІНОВАНІ ЗАДАЧІ

Дано: 
𝑣 (NH4Cl)=0,8 моль
m(р-ну HNO3)=283,5 г
𝜔(HNO3)=20%

m(NH4NO3) - ?

1) Обчислюємо кількість речовини NH3

2) Яка маса чистої нітратної кислоти 
провзаємодіяла?

3) Яка речовина в надлишку?

4) Яка маса солі NH4NO3 ?

HNO3 в надлишку

Відповідь: 6

Задача
Амоніак, одержаний під час термічного розкладу амоній хлориду, 
кількістю 0,8 моль, пропустили крізь розчин нітратної кислоти масою 
283,5 г із масовою часткою розчиненої речовини 20 %. Обчисліть масу 
солі, що утворилася в ході реакції.

1. Унаслідок взаємодії розчину етанолу об’ ємом 200 мл 
(густина 0,8 г/см 3 , масова частка спирту 96 %) і оцтової 
кислоти масою 120 г утворився естер. Обчисліть масу естеру, 
якщо масова частка практичного виходу становить 95%.

2. До розчину об’ємом 64,8 мл (ρ = 1,11 г/см3) з масовою 
часткою амоній нітрату 15 % додали розчин калій гідроксиду 
масою 121 г з масовою часткою лугу 25%. Розчин випарили, 
а залишок прожарили. Обчисліть масу твердого залишку, 
одержаного після прожарювання.

Відповідь: 167

Відповідь: 34

ВИКОНУЄМО СХОЖІ ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНО

NH3Cl → NH3+ HCl

NH3+  HNO3→ NH4NO3

y = 50,4 (г)

x = 6,4 (г)
mр-ни=

=

=
= 56,7 (г)

x=0,8 моль
1 моль

1 моль 80г

1 моль

63г

0,8 моль

0,8 моль

Х моль

 y ⁄ 56,7г хг

100

1

1

63

80

283,5*20

0,8

0,8

 y

 x
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
НА ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ

Тепловий ефект у сучасній літературі позначається ∆H – внутрішня 
енергія, на відміну від старіших видань, де застосовують позначку 
Q– зовнішня енергія.Враховуйте, що в задачі можуть вказувати
тепловий ефект, а можуть про нього спитати.Можна розрахунки 
робити за пропорцією, по тепловому ефекту.

УВАГА!

Дано: 
∆H=-566 кДж
V(CO)=33,6 л

Дано: 
∆h=73 кДж
m(Fe)=42 г

∆h-?

∆H-?

1) Записуємо рівняння з вказаним тепловим 
ефектом і даними умовами задачі

1) Записуємо рівняння з вказаним тепловим 
ефектом і даними умовами задачі

2) Здійснимо розрахунки теплового ефекту

2) Здійснимо розрахункиВідповідь: 425

Відповідь: 97

Задача

Задача

Обчисліть кількість теплоти (у кДж), що виділиться при 
згоранні чадного газу СО об’ємом 33,6 л, якщо тепловий 
ефект реакції становить 566 кДж.

При взаємодії 42 г заліза із сіркою виділилося 73 кДж 
теплоти. Складіть рівняння та вкажіть тепловий ефект 
реакції.

2CO +  O2 ⇒ 2CO

Fe +  S ⇒ Fe S -∆H=x

∆H=-566 кДж

+  Q = -∆H - Q = +∆Hабо

44,8

56

33,6

42 73 кДж

x

x=

x= =97,3 кДж

= 424,5 кДж44,8

42

566*33,6

73*56
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
НА ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ

1. Яка маса вугілля (100%) згорає в кисні, якщо при цьому 
виділяється 2050 кДж теплоти? Тепловий ефект реакції 
393,5 кДж.

2. Вкажіть тепловий ефект реакції, якщо при взаємодії 7 г 
заліза з сіркою виділилося 12,1 кДж теплоти.

3. Для нагрівання 1 кг води на 10°С необхідно 42 кДж теплоти. 
Який об’єм метану (н.у.) необхідно спалити, якщо тепловий 
ефект реакції 892 кДж?

4. Яка кількість тепла виділиться внаслідок згоряння 50 г 
вугілля? Термохімічне рівняння цієї реакції: 
С+О2 =СО2 ; ∆Н= - 402кДж.

5. Унаслідок розкладу кальцій карбонату масою 25 г 
поглинулося 45 кДж тепла. Складіть термохімічне рівняння 
розкладу кальцій карбонату.

Відповідь: 63

Відповідь: 97

Відповідь: 1

Відповідь: 1675

Відповідь: 180

ВИКОНУЄМО СХОЖІ ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНО
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
НА ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ

Тепловий ефект у сучасній літературі позначається ∆H – внутрішня 
енергія, на відміну від старіших видань, де застосовують позначку 
Q– зовнішня енергія.Враховуйте, що в задачі можуть вказувати
тепловий ефект, а можуть про нього спитати.Можна розрахунки 
робити за пропорцією, по тепловому ефекту.

УВАГА!

1) Записуємо рівняння з вказаним тепловим 
ефектом і даними умовами задачі

2) Здійснимо розрахунки

Задача
Обчисліть кількість теплоти (у кДж), що виділиться при 
згоранні чадного газу СО об’ємом 33,6 л, якщо тепловий 
ефект реакції становить 566 кДж.

44,8

33,6

56

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА ШВИДКІСТЬ 
ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ

У задачах такого типу можуть в запитаннях попросити визначити 
середню швидкість реакції на даний час 𝛖 2 , а можуть зміну 
швидкості ( - у скільки разів змінилася швидкість). Задачі на зміну 
концентрації і зміну тиску виконуються однаково! Користуйтеся 
формулами 18-20.

УВАГА!

1. Яка початкова швидкість реакції?

2. Яка швидкість на даний момент?

3. Як змінилася швидкість?
Відповідь: 8

Задача
У скільки разів зміниться швидкість реакції H2 + Br2 →2HBr, 
якщо концентрацію брому збільшити у два рази, а водню у 
чотири?

𝛖 1 =k*CH2* CBr2

𝛖 2 =k*2CH2* 4CBr2

𝛖 2=𝛖 1*𝛄 ∆t
10

𝛖 2=0,1∙34 =8,1 моль/л*с
Дано: 
𝛄 =3
∆t=40
𝛖 1 =0,1 моль/лс
𝛖 2 - ?

Відповідь: 8

Задача
Температурний коефіцієнт реакції 𝛄 =3. Обчислити швидкість 
цієї реакції при 80, якщо при 40 вона дорівнює
0,1 моль/л*с

= = 8 (разів)
𝛖 1 k*CH2* CBr2

𝛖 2
k*2CH2* 4CBr2
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
НА ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ

57

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА ШВИДКІСТЬ 
ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ

А+ В→2АВ

𝛖 гом = ∓

𝛖 гом = 0,05моль/л*с= =

А – 0,05моль/л∙с
Б – 0,1 моль/л∙с
В – 0,01 моль/л∙с
Г – 0,5 моль/л∙с

Дано: 
CA=0,4моль/л
𝜏 =2с
CAВ =0,2моль/л
𝛖 гом- ?

Відповідь: A

Задача
Визначити середню швидкість гомогенної системи А+ В→2АВ, якщо 
вихідна концентрація речовини А становила 0,4 моль/л, а через 2 секунди 
продукту реакції стало 0,2 моль/л. Обрати вірну відповідь з поданих.

1) Визначимо концентрацію речовини 
А після реакції

2) Встановимо швидкість реакції

-0,1

-∆C/𝛖 

0,4-0,3 0,1(      )

0,3

∆𝜏

2 2(с)

моль
л

0,4 0,2
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
НА ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ

УВАГА!

59

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ 
НА СУМІШІ

1. Уважно прочитайте задачу.
2. Визначте тип задачі.
3. Врахуйте, що задачі на суміші газів, твердих речовин і сплавів 
розв’язуються однаковими методами.
4. Важливо визначити, до задачі одне рівняння чи декілька.
5. Сплануйте шлях розв’язку.
6. Розв’яжіть задачу.

Компоненти суміші дані у відсотковому складі (об’єм або масу).

УВАГА!

10г-100%
х(Zn)-20%

x=

=

х(Zn)=2(г)

m(Al)=10г-2г=8г

Дано: 
m(суміші Zn, Al)=10г
ω(Zn)=20%

V(H2)-?

Задача

І тип

Знайти об’єм водню, що виділяється при обробці суміші 
цинку і алюмінію масою 10г хлоридною кислотою, якщо 
вміст цинку в суміші 20%.

1. За відсотковим складом знаходимо 
масу даного компоненту в суміші.

2.Знаходимо масу (об’єм) іншого 
компоненту, віднявши знайдену масу 
(об’єм) від маси (об’єму) суміші.

10 x

20*10
100 20

100
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
НА ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ 
НА СУМІШІ

3.Запишемо рівняння реакції з даними 
компонентами суміші та знайдемо потрібний об’єм 
або масу за рівнянням реакції.

4.Знаходимо загальний об’єм (масу) потрібного 
продукту.

Відповідь: 11

Zn+ 2HCl=ZnCl2 + H2

2Al+ 6HCl=2AlCl3 + 3H2

V(H2)= x1 +  x2

V(H2)=0,67+ 9,96=10,63(л)

х1=

х2=

= 0,67 (л)

= 9,96 (л)

65г

54г

22,4л

67,2л

2г

8г

х1л

х2л

Суміш або сплав, в яких один компонент взаємодіє з даною 
речовиною, а інший не взаємодіє або не утворює вказану 
речовину.
Задача

ІІ тип

Суміш магнію і магній оксиду масою 10г обробили достатньою 
кількістю хлоридної кислоти. При цьому виділився водень 
об’ємом 2,24л (н.у.). Вкажіть відсотковий склад магнію у суміші.

22,4*2

67,2*8

65

54

=

=

2

8

x1

x2

65

54

22,4

67,2
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
НА ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ 
НА СУМІШІ

Дано: 
m(Mg,MgO)=10г
V(H2)=2,24л

ω(Mg)-?
1.Визначаємо, який з компонентів взаємодіє 
з поданою речовиною, або здатний утворити 
вказаний продукт.

2. Визначаємо відсотковий склад суміші.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
До задачі одне можливе рівняння.

Mg+ 2HCl=MgCl2 + H2

x=2,4(г)

10г-100%
2,4г-х%
х=24%

24г 22,4л

xг 2,24л

Відповідь: 24

Компоненти суміші взаємодіють з поданою речовиною та здатні 
утворювати схожі продукти реакції.

ІІІ тип

Якщо дано газоподібні речовини, то виконувати задачу за таким 
же планом, але за об’ємними відношеннями.

УВАГА!

=
x

24 22,4
2,24
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
НА ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ 
НА СУМІШІ

Дано: 
m(Mg,Zn)=8,9г
V(H2)=4,48л

ω(Mg)-?
1.Запишемо можливі рівняння реакцій та 
урівняємо їх.

2. Одну з поданих речовин у суміші першого 
рівняння позначимо за х, тоді маса іншого 
компоненту суміші m-х. Зробимо ці записи 
над даними речовинами. Під формулами 
вкажемо маси або об’єми знайдені за 
молярною масою або молярним об’ємом.

3. Одну з даних утворених речовин першого 
рівняння позначимо за у, а в іншому рівнянні 
утворену речовину позначимо за m-у. Під 
формулами вкажемо масу або об’єм взяті з 
молярної маси або об’єму.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
До задачі 2 можливих рівняння

Mg+ 2HCl=MgCl2 + H2

Zn+ 2HCl=ZnCl2 + H2

24г

65г

22,4л

22,4л

xг

(8,9-х)г (4,48-у)л

ул

Задача
Суміш магнію і магній оксиду масою 10г обробили достатньою 
кількістю хлоридної кислоти. При цьому виділився водень 
об’ємом 2,24л (н.у.). Вкажіть відсотковий склад магнію у суміші.
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4. Складаємо пропорцію до першого рівняння.Визначаємо з 
першого рівняння у виражений через х.

5. Підставляємо замість у в другу пропорцію 
дані і робимо обрахунки.

6. Знайдемо відсотковий склад магнію у суміші.
Позначимо всю масу за 100%, а один з 
компонентів через х%.

(8,9-х)∙22,4=(4,48-0,933∙x)∙65

8,9г-100%

38,245∙x=91,84

2,4г-х%

x=2,4(г)

х=27%

m(Mg)=2,4г.

Відповідь: 27

Зразок з газоподібними речовинами

Задачі з газоподібними речовинами робіть через об’ємні 
відношення.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

=

=

=

x
24

65

65

8,9-x

8,9-x

22,4

22,4

22,4

24
22,4*x

y

4,48-y

4,48-0,933*x

y= = 0,933*x
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Дано: 
V(C3H8,C4H10)=500м3

V(O2)=2725м3

φ(C3H8)-?

1. Запишемо обидва можливі рівняння.

2. Знаходимо об’ємну частку пропану у суміші.

C3H8+ 5O2=3CO2+ 4Н2О

2C4H10+ 13O2=8CO2+ 10Н2О

y=5x

13∙(500-x)=2∙(2725-5x)

500м3 -100%

3x=1050

350м3 - х%

x=350(м3)

х=70%

1м3 5м3

2(м 3) 13(м3)

хм3 ум 3

500-х (4,48-у)л

Задача
При спалюванні 500м3(н.у.) суміші пропану і бутану витрачають 
2725м3(н.у.) кисню. Визначити об’ємну частку пропану у суміші.

Відповідь: 70

За різницею вихідних речовин і продуктів
ІV тип

=

= =

x

500-x 500-x2725-y 2725-5x

1

2 213 13

5
y
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Задача
До 60 мл (н.у.) суміші пропену та бутену добавили 360 мл 
(н.у.) кисню. Одержану суміш привели до умов реакції. Після 
приведення газової суміші до нормальних умов її об’єм склав 
250 мл (н.у.). Обчисліть об’ємну частку пропену в суміші.

Розв’язуємо задачі на суміші газів, де використаний газоподібний 
компонент (О2) у надлишку, та вказаний склад утвореної газової 
суміші. В таких задачах замість слів використали, звучить слово 
додали (а це можливо з надлишком). Зовні задачі схожі на ІІІ тип, 
але там кисень повністю прореагував, а при таких умовах – ні.

УВАГА!

Дано: 
V(C3H6 ,C4H8)=60мл 
V(O2)=360мл
V(CO2 ,O2)=250мл

φ(C3H6)-?

1. Запишемо потрібні рівняння реакцій

До реакції 11мл, а після реакції 6мл. 
Різниця 5 мл

2. Знаходимо різницю газів до реакції і після

3. Визначаємо а і b з пропорцій

4. Знаходимо об’ємну 
частку пропену в суміші

Різниця складає 3мл

2C3H6 + 9O2 =6CO2 + 6Н2О

C4H8+ 6O2=4CO2+ 4Н2О

a=2,5x

60мл-100%

b=180-3x

20мл-х%

a+ b=ΔV

х=33,3%

2,5x+ 180-3x=170
x=20мл

ΔV=(360+ 60)-250=170(мл)

2мл

1мл

9мл

6мл

6мл

4мл

5мл

3мл

bмл

+

+

-

-

xmл

(60-х)мл

aмл

Відповідь: 33

= =x 60-xa b
2 15 3
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Задача
Унаслідок окислення 6,4г суміші магнію та оксиду магнію, маса 
утвореного оксиду склала 7,2г. Визначити масову частку магнію 
у вихідній суміші.

Якби суміш складалася з кальцій карбонату та кальцій оксиду, 
а після нагрівання вся суміш стала кальцій оксидом, то маса 
змінилася б за рахунок виділення газу. В інших задачах за рахунок
приєднання газу маса може збільшитися.

УВАГА!

Дано: 
m(Mg,MgO)=6,4г
m(MgO)=7,2г

ω(Mg)-?

1. Знайдемо на скільки змінилася маса
суміші

2. Знаходимо відсотковий склад потрібного 
компоненту

Це і є маса приєднаного О2 до магнію.
Інший компонент MgO змін не зазнав.

Δm=7,2-6,4=0,8(г)

2Mg+ O2=2MgO

x=1,2(г)

6,4г-100%
1,2г-х%
х=1,2∙100/6,4
х=18,75(%)

48г 32г

0,8гхгВідповідь: 19

Суміш складається з таких компонентів, що при 
певній обробці суміш стала однорідною

V тип

= =x x0,8 0,8*48
48 32 32
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Задача
Відносна густина пропано-бутанової суміші за воднем 26. Об’єм 
суміші складає 42л (н.у.). Обчисліть вміст пропану в суміші.

Дано: 
DH2(C3H8,C4H10)=26
V(C3H8,C4H10)=42л

φ(C3H8 )-? 1. Визначаємо відносну густину кожного 
газу в суміші.

(зручний коли необхідно вказати 
співвідношення газів у суміші).

2. Складаємо схему за правилом змішування.
відносна густина   співвідношення
вихідної речовини   взятих речовин

3. Обчислюємо вміст 
пропану в суміші

4. Знаходимо об’ємну частку 
C3H8

22   3
 \    /
26 + =7(л)
 /    \
29   4

C3H8 :

C4H10 :

Мr=44

Мr=58

DH2(C3H8)=       =22

DH2(C4H10)=      =29

7л суміші містить 3л C3H8
42л суміші містить хл пропану

x=18л

42л-100%
18л-х%
x =43%

Відповідь: 43

І спосіб

Визначення складу суміші за даною середньою 
відносною густиною цієї суміші

VІ тип

2

3 x=
2

44

7 42 58
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1. Мсер= 2∙D(Н2)

2. Мсер = М 1 ∙ φ 1 + М 2 ∙φ 2 + 44∙х+ 58∙(1-х)=52

(можна використати формулу 2). Знайдіть за 
відносною густиною середню молекулярну масу

Мсер= 2∙26=52

44х+ 58(1-х)=52
44х+ 58-58x=52

x=0,43 (43%)
-14х =-6

Відповідь: 43

ІІ спосіб

Розв’язання задач з природними сполуками
VІІ тип

Зверніть увагу на задачі, в яких замість суміші можуть дати природні 
сполуки (доломіт CaCО3 ·MgCO3 , сильвініт NaCl·KCl). Ці задачі 
не розв’язуються як суміші. Розв’ язок за окремими рівняннями. У 
природних сполуках компоненти містяться в співвідношеннях до 
молекулярних мас. Маси кожної речовини можна знайти так, як і в 
кристалогідратах, згідно до молекулярної маси.

УВАГА!

Задача
Вказати об’єм виділеного газу (н.у.) в мл, якщо нагріти 3,68 г 
доломіту.
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Дано: 
m(CaCO3·MgCO3)=3,68 г

V (CO2) - ?

1. Обчислюємо маси кожного компоненту 
в сполуці через молекулярну масу (в  
природних сполуках компоненти містяться 
не в довільних масах)

2. Яка маса MgCO3 в доломіті?

3. Знаходимо об’єм CO2

184 - 100
Mr CaCO3 * Mg CO3=100+ 84=184

x(CaCO3) =

x  =

x  = m(Mg CO3)= 3,68-2=1,68 г

Mg CO3→ Mg O+  CO2

VCO2=0,448+ 0,448=0,896(л)
896(мл)

 =
 =

 =

3,68 - х

Відповідь: 896
Ускладнені задачі на суміші

VІІІ тип

Можливі варіанти задач на суміші, які складаються з трьох 
компонентів. Якщо вказують в умові осади, газ який утворився, 
поміркуйте з яких речовин вони добуті. Можливо за першим 
рівнянням знайдемо один компонент, за іншим рівнянням – 
другий компонент, а третій – за різницею суміші і отриманих мас 
чи об’ємів.

УВАГА!

Задача
Суміш натрій сульфіту, натрій нітрату і натрій хлориду масою 80 г 
розчинили у воді та долили достатню кількість ферум (II) нітрату. 
При цьому випав осад масою 13,6 г який виділили. До фільтрату 
додали надлишок розчину арґентум (І) нітрату. Утворився осад
масою 85,8г. Обчисліть масову частку натрій нітрату в суміші.

184

100

84

2(г)

0,448(л)

0,448(л)

3,68*100

2*22,4

1,68*22,4

CaCO3 → CaO +  CO2
100

84

22,4

22,4

2

1,68

t0

t0

x

x
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Дано: 
m(Na2SO3 , NaNO3 , 
NaCl)=80 г
m(FeSO3 )=13,6 г
m(AgCl)=85,8 г

𝜔 (NaNO3) - ?

1. Знайдемо масу проредагованого натрій 
сульфіту

2. Знаходимо по іншому осаду масу натрій 
хлориду в суміші

3. Яка маса в суміші натрій нітрату?

4. Виразимо у відсотках 
отриману масу

Відповідь: 41

Поміркуйте як відбувались реакції. Перший осад міг утворитися 
з натрій сульфітом, а другий з натрій хлоридом. Використайте ці 
дані для розв’язку.

УВАГА!

Задачі на масу твердого залишку (відсоток розкладу)

За різницею між масою реагента і продуктів реакції 
можна розв’язувати задачі на знаходження маси або 
відсотка розкладу вихідних речовин.

IX тип

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

Задача
При розкладанні калій перманганату масою 63,2г утворився 
твердий залишок масою 60г. Яка маса реагенту не розклалася?

Na2SO3+  Fe(NO3)2 → FeSO3       + 2 NaNO3

NaCl+ AgNO3→ NaNO3+ AgCl

mNaNO3=80-(34,8+ 12,6)=47,4 (г)

𝜔NaNO3=

126 г

58,5 г

136 г

143,5 г

13,6 г

85,8 г

xг

xг

→
→

x =

x =

 =

 =

136

143,580 *100%=41%

12,6(г)

34,8(г)

126*13,6

58,5*85,832,6
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Дано: 
m(KMnO4 )=63,2г
m(тв.зал.)=60г

m(KMnO4) - ? 1. Яка маса кисню утворилася?

2. Яка маса калій перманганату розклалася?

3. Яка маса реагенту не розклалася?

Відповідь: 32

2KMnO4 → K2MnO4 +  MnO2 +  O2

m(O2)=63,2 – 60 = 3,2г

=

∆m(KMnO4 )= 63,2 – 31,6=31,6(г)

x=31,6 г

32

3,2 гхг

316

1. Маємо суміш фенолу й етанолу. До однієї половини 
суміші додали надлишок металічного натрію, одержавши
водень об’ ємом 672 мл (н. у.), до другої половини — 
надлишок розчину брому. При цьому утворився осад 
масою 6,62 г. Визначте масову частку фенолу в суміші (%).

2. Визначте густину за воднем газової суміші, що складається 
з аргону об’ ємом 56 л і азоту об’ ємом 28 л. Об’ єми газів 
приведені до нормальних умов.

Відповідь: 51

Відповідь: 23

ВИКОНУЄМО СХОЖІ ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНО

316 32
x 3,2
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3.  Після обробки хлоридною кислотою 9,92 г суміші карбідів 
кальцію й алюмінію утворилось 4,48 л суміші метану й етіну 
(н.у.). Визначте відсотковий вміст карбіду алюмінію.

4. Для гідрування 19,2 г суміші метаналю та етаналю 
використали 56 л (н. у.) газової суміші, що містить водень та 
карбон (IV) оксид і має густину за повітрям 1,2276. Визначте 
масову частку (%) метаналю в суміші.

5. Суміш метану й етену об’ ємом 400 мл (н. у) знебарвила 
бромну воду масою 40 г з масовою часткою Брому 3,2 %. 
Визначте об’ ємну частку етену в суміші.

Відповідь: 85

Відповідь: 31

Відповідь: 45
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Дано: 
m(FeS2)=100кг 
𝜔(FeS2)=90%
𝜔(H2SO4)=20%
m(AgCl)=85,8 г

m (р-ну H2SO4) - ? 

1. Знайдемо масу чистого піриту

2. За схемою знайдемо масу чистої
сульфатної кислоти

3. Яка маса розчину кислоти?

Відповідь: 735

Задачі, в яких є декілька рівнянь реакції  можна замінити на 
схему ( при умові що для кожної стадії не вказані втрати і 
весь потрібний компонент переходить з вихідної речовини до 
кінцевого продукту), взявши для розрахунку реагент і продукт 
реакції. Обов’язково в схемі урівняйте потрібний елемент.

УВАГА!

Задача
Знайти масу 20% розчину сульфатної кислоти (в кг) який можна 
отримати з 100 кг піриту, в я кому 10% домішок.

NH3⇒ HNO3

FeS2⇒ 2H2SO4

CaC2⇒ CH3COOH
2CH4⇒ CH3COOH
2Me⇒ Me2SO4

FeS2⇒2H2SO4

100кг-100%
x кг-90%

90

120

20

100*90

90*196

147*100

x=

x=

mр-ну=

=90 кг

=147кг

=735кг

90 x

120 196
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Дано: 
m(Me)=2,74 г
m(MeSO4)=4,66 г
Me - ?

Замінимо ці рівняння на схему, взявши 
початковий реагент і кінцевий продукт. 
Урівняйте схему по потрібному елементу.

Відповідь: 56
x =137

1. Знайти об’єм (в л) використаного амоніаку, якщо добули 10 кг 63% 
розчину нітратної кислоти.

2. Знайти масу льодяної оцтової кислоти (в г), яку можна отримати з 1 кг 
карбіду кальцію, що містить 10% домішок.

3. З 1 т амоніаку добули 5,6 т 60% розчину нітратної кислоти. Обчислити 
масову частку виходу продукту реакції (%) від теоретично можливого (в 
кг).

4. Розрахуйте об’єм розчину 65%-ї нітратної кислоти (густина — 1391 кг/м3), 
який можна одержати з 1,5 т амоніаку, як вихід кислоти становить 72 % від 
теоретично можливого.

Відповідь: 2240

Відповідь: 844

Відповідь: 91

Відповідь: 4

ВИКОНУЄМО СХОЖІ ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНО

Задача
Зразок металу зі ступенем окиснення +2 і масою 2,74 г спалили 
в надлишку кисню. Утворену сполуку повністю розчинили в 
хлоридній кислоті. До цього розчину додавали розчин натрій 
сульфату, поки не припинилося випадання осаду. Утворений 
осад відфільтрували, промили водою й висушили до сталої маси. 
Утворилася біла речовина масою 4,66 г. З’ясуйте, який метал 
було взято, і вкажіть протонне число цього металу

2Me+ O2→ 2MeO

Me→ MeSO4

MeO+ 2HCl→MeCl2+ H2O
MeCl2+ Na2SO4→2NaCl+ MeSO42,74 (x+ 96)=4,66 x 

→

2,74

x

4,66

x+96

x x+ 96
2,74 4,66

=
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА ВЗАЄМОДІЮ РОЗЧИНІВ СОЛЕЙ 
З БІЛЬШ АКТИВНИМИ МЕТАЛАМИ (НА ПЛАСТИНКУ)

Дано: 
m(Zn)=20г 
m(Zn,Cu)=19,8г

m(Cu)-?

Відповідь: 13

Зміна маси опущеної пластинки в розчин солі відбувається 
тільки із-за різниці атомних мас металів.

1. Знайдіть, як змінилася маса пластинки .

2.  Знайдіть, яка різниця в атомних масах металів.

3.  Запишіть рівняння та складіть пропорцію. Якщо в задачі є 
запитання про масу солі, то її потрібно знаходити за рівнянням, 
після того, як знайшли масу у прореагованого металу.

Тому : 

УВАГА!

Задача
Знайти масу міді, що може утворитися, якщо в розчин купрум (II) 
сульфату опустили цинкову пластину масою 10г. Після реакції 
пластина стала масою 9,8 г

1) ∆m=20-19,8=0,2г    
2) ∆Ar=65-64=1
CuSO4+  Zn→ZnSO4+  Cu
1 - 64(Cu)
0,2 - х(Cu)
х=64∙0,2=12,8 г
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА ВЗАЄМОДІЮ РОЗЧИНІВ СОЛЕЙ 
З БІЛЬШ АКТИВНИМИ МЕТАЛАМИ (НА ПЛАСТИНКУ)

Дано: 
m(Zn)=202 
m(Zn, Fe)=200 г 

Дано: 
m(Me)=2,8 г 
∆m=1,18г  

m (FeSO4) - ?

Ar (Me) - ?

1. Знаходимо різницю мас пластинки

1. Яка різниця атомних мас?

2. Знаходимо різницю атомних мас 
металів

3. Записуємо рівняння та робимо 
розрахунки

Отже:  Відповідь: 51

Відповідь: 112

Задача

Задача

Цинкову пластину масою 202 г занурили в розчин ферум (II) 
сульфату. Через певний час маса її стала 200 г. Яка маса солі 
прореагувала?

У розчині нітрату, що містить 2,8 г двовалентного металу, 
занурили цинкову пластинку. Коли реакція припинилася, маса 
пластинки збільшилася на 1,18 г. Вказати відносну атомну масу 
металу.

Пропоную звернути увагу на більш складну задачу.

Коли пластинка поважчала, то метал має 
більшу атомну масу ніж цинк

УВАГА!

УВАГА!

∆m=202-200=2 г    

∆Ar=65-56=9    
9 г - 56 г (Fe) 3 г - x г (Fe)

FeSO4+ Zn→ ZnSO4+ Fe

Me(NO3)2+ Zn→ Zn(NO3) 2 + Me

∆Ar=x-65

x

152 56

x

18,67

2,8

x=

=

= 50,67 (г)
56

1,18 2,8

152 *18,67

x-65
x=112,35

x
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА ВЗАЄМОДІЮ РОЗЧИНІВ СОЛЕЙ 
З БІЛЬШ АКТИВНИМИ МЕТАЛАМИ (НА ПЛАСТИНКУ)

1. Залізну пластинку, яка важить 200 г, занурили в розчин 
мідного купоросу. Коли пластинка вкрилась міддю, її 
промили, висушили і знову зважили. Її вага дорівнювала 
202,6 г. Обчисліть, яка маса міді осіла на пластинці (г).

2. Мідний провід масою 40 г витримали в розчині меркурій 
(ІІ) нітрату, маса його збільшилась до 45,48 г. Після цього 
провід нагріли до постійної маси без доступу повітря. 
Обчисліть масу проводу наприкінці хімічних реакцій.

3. У 500 мл розчину купрум (ІІ) сульфату опустили залізну 
пластинку масою 50 г. Через деякий час маса пластинки 
збільшилась на 4 %. Визначте масу купрум (ІІ) сульфату, що 
прореагував (г).

4. У розчин, щомістить2,24 г двовалентного металу у вигляді 
сульфату, занурили цинкову пластинку. Після повного 
виділення металу маса пластинки збільшилась на 0,94 г. 
Вказати нуклонне число визначеного металу.

5. Цинкову пластинку масою 208,3 г занурили в розчин 
ферум(ІІ) хлориду. Через певний час маса її дорівнювала 
200 г. Обчисліть масу цинку,що перейшов у розчин.

6. Мідну пластинку масою 50 г занурили у розчин 
меркурій(ІІ) нітрату масою 97,5 г із масовою часткою солі 
10 %. Обчисліть масу пластинки після закінчення реакції, 
за умови, що ртуть повністю осіла на ній.

Відповідь: 21

Відповідь: 32

Відповідь: 40

Відповідь: 112

Відповідь: 60

Відповідь: 54

ВИКОНУЄМО СХОЖІ ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНО
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ З ГАЗОПОДІБНИМИ РЕЧОВИНАМИ, 
ЯКІ ВЗЯТІ НЕ ЗА НОРМАЛЬНИХ УМОВ

Якщо в умові задачі об’єм газу взятий при інших умовах ніж 
нормальні умови, то такі дані потребують переведення з 
допомогою рівнянь, які об’єднують закони Бойля-Маріотта і 
Гей-Люссака26-27

Найлегші розрахунки, коли тиск даний в атмосферах. Дані 
нормальних умов потрібно знати напам’ять з номера 28.

УВАГА!

Дано: 
t0=27 (T0=300K)
p=98,5 кПа
m(FeS2)=30г
(FeS2)=80%

V(SO2) - ?

Задача
Який об’єм сульфур (IV) оксиду виміряний за температури 27°С 
і тиску 98,5 кПа, утвориться при випалюванні піриту масою 30г, 
що містить 20% домішок.

1. Знайдемо масу чистого FeS2

2. Знайдемо об’єм утвореного газу 
за нормальних умов

3. Знайдемо об’єм газу за поданих 
умов

Відповідь: 10

30г – 100%
хг – 80%
х=24г 

 х=8,96 л

4FeS2 +  11O2 → 2Fe2O3 +  8SO2

179,2л

хл24г

480г

=

=

=

=

= =10,13(л)

PV

PV

P0V0

P0V0

P*V*T0

P0*V0*T1

101,3*8,96*300
273*98,5

V0

V

V

T

T

T0

T0

P0* T

P1* T0
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ З ГАЗОПОДІБНИМИ РЕЧОВИНАМИ, 
ЯКІ ВЗЯТІ НЕ ЗА НОРМАЛЬНИХ УМОВ

Дано: 
V(C6H14)=40л 
p=0,35  атм
t0=93
m(C6H14) - ?

Задача
Визначити масу (г) гексану, який міститься в балоні ємністю 40л 
під тиском 0,35 атм. при температурі 93.

1. З рівняння Клапейрона-Менделєєва 
обчислюємо потрібну масу 

Відповідь: 40

PV=𝑣 RT         𝑣 =        
PV=      *RT  

m= = = 40,1 г

1. Який об’єм займе амоніак за температури 20 °С і тиску 
250 кПа масою 51 г?

2. Визначте відносну молекулярну масу кисневмісної 
речовини, якщо її пара об’ємом 500 мл за температури 87 °С 
і тиску 94,7 кПа має масу 0,735 г.

3. Яка кількість речовини міститься в газі, якщо при температурі 
240К і під тиском 200кПа об’єм дорівнює 40л?

Відповідь: 29

Відповідь: 45

Відповідь: 4

ВИКОНУЄМО СХОЖІ ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНО

m

M*P*V 86*0,35*40

m M

R*T 0,082*366

M



РОЗДІЛ 3 РОЗДІЛ12 



51

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
НА ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ

84

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ВМІСТУ 
ЧИСТОЇ РЕЧОВИНИ В ПРИРОДНИХ СПОЛУКАХ

Природні сполуки обов’язково містять домішки. Тільки 
знайшовши масу чистої речовини, можна шукати вміст певного 
компонента за відсотковим вмістом або за співвідношенням 
мас у молекулярній масі.

УВАГА!

Дано: 
m(Fe3O4)=519,1кг 
ω(Fe3O4)=90%
ω(C)=4%

m(Fe,C) - ?

Задача
Знайти масу отриманого чавуну з вмістом Карбону 4%, якщо 
використали 519,1 кг магнітного залізняку (магнетиту) з 10% 
вмістом домішок.

1. Яка маса чистого магнетиту?

2. Яку масу чистого заліза можна 
добути?

3. Яка маса чавуну?

Відповідь: 352

519,1кг – 100%
х кг – 90%
х(Fe3O4)=467,2 кг

Fe3O4

Mr= 56 ∙ 3 +  16 ∙ 4 = 232
232кг (Fe3O4) – 168кг (Fe)
467,2кг – x кг
х = 338,32кг

338,32кг – 96% (Fe)
хкг –100% (чавуну)
х=352,4 кг
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ВМІСТУ 
ЧИСТОЇ РЕЧОВИНИ В ПРИРОДНИХ СПОЛУКАХ

Дано: 
ω (Cl)=55% 

w(NaCl) - ?

Задача
Вказати масову частку натрій хлориду в мінералі галіт, якщо 
вміст хлору у природному зразку 55%.

1. Знайдемо який вміст хлору в чистій 
речовині?

2. Який вміст хлориду натрію в 
галіті?

Відповідь: 83

NaCl
Mr = 23 +  35,5 = 58,5

ω (Cl)=

Якщо 60,35% Cl – 100% NaCl
Якщо 50% Cl  -  x% NaCl
x = 83%

1. Масова частка халькозину, формула якого Сu2S, у мідній 
руді — 6,25 %. Яку масу міді(кг) можна одержати з такої 
руди масою 25 т?

2. Мінерал сфалерит містить 9,9 % Сульфуру. Обчисліть масову 
частку (%) цинк сульфіду в мінералі за умови, що інші складові 
сфалериту не містять Сульфуру.

Відповідь: 1240

Відповідь: 30

ВИКОНУЄМО СХОЖІ ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНО

*100% = 60,35%35,5
58,5
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Здобудьте освіту в таких навчальних закладах та успішно 
працевлаштовуйтесь:

Кафедра загальної та неорганічної хімії; Кафедра технічної 
електрохімії; Кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла 
та емалей; Кафедра хімічні технології неорганічних речовин, 
каталізу та екології.

Кафедра технології неорганічних речовин та загальної хімічної 
технології; Кафедра органічної хімії і технології органічних 
речовин; Кафедра технології електрохімічних виробництв; 
Кафедра загальної та неорганічної хімії; Кафедра фізичної 
хімії; Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів; 
Кафедра хімічної технології кераміки та скла; Кафедра 
кібернетики хіміко-технологічних процесів.

Кафедра аналітичної хімії; Кафедра загальної хімії; Кафедра 
органічної хімії; Кафедра технології біологічно активних сполук, 
фармації та біотехнології; Кафедра технології органічних 
продуктів; Кафедра фізичної та колоїдної хімії; Кафедра хімії та 
технології неорганічних речовин; Кафедра хімічної інженерії; 
Кафедра хімічної технології переробки нафти та газу; Кафедра 
хімічної технології переробки пластмас; Кафедра хімічної 
технології силікатів

Національний технічний Університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Національний Технічний Університет України 
«Київський Політехнічний Інститут»

Національний університет «Львівська політехніка» (НУ ЛП)

Факультет технології неорганічних речовин (ТНР):

Хіміко-технологічний факультет:

Факультет хімії та хімічних технологій:

ТОВ ВКФ «ВЕЛТА» НОВОМИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧЕКАЄ ВАС НА РОБОТУ! 
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Кафедра хімічної технології органічних речовин; Кафедра 
хімічної технології неорганічних речовин; Кафедра технології 
фармацевтичних препаратів.

Кафедра хімічної технології палива; Кафедра хімічної технології 
високомолекулярних сполук; Кафедра переробки пластмас; 
Кафедра хімії та технології переробки еластомерів.

Кафедра неорганічної хімії; Кафедра органічної хімії; Кафедра 
аналітичної хімії; Кафедра фізичної та колоїдної хімії.

Кафедра хімічної технології неорганічних речовин і екології; 
Кафедра електрохімічних технологій; Кафедра аналітичної хімії 
та хімічної технології харчових добавок, косметичних засобів; 
Кафедра фізичної хімії; Кафедра неорганічної хімії.

Кафедра хімічної технології органічних речовин та 
фармацевтичних препаратів; Кафедра біотехнології; Кафедра 
органічної хімії.

Кафедра обладнання переробних і харчових виробництв; 
Кафедра обладнання хімічних виробництв і підприємств 
будівельних матеріалів; Кафедра хімічної технології тугоплавких 
неметалевих і силікатних матеріалів.

Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ)

Український державний хіміко-технологічний 
університет (УДХТУ)

Львівський національний університет імені Івана Франка

Хіміко-технологічний факультет:

Факультет технології високомолекулярних сполук:

Хімічний факультет:

Факультет технології неорганічних речовин:

Факультет технології органічних речовин і біотехнології:

Факультет технології силікатів:
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Кафедра неорганічної хімії; Кафедра органічної хімії; Кафедра 
фізичної хімії; Кафедра аналітичної хімії; Кафедра хімії 
високомолекулярних сполук.

Кафедра загальної хімії та полімерів; Кафедра органічної 
хімії; Кафедра неорганічної хімії та екологічної хімії; Кафедра 
фармацевтичної хімії; Кафедра аналітичної хімії; Кафедра 
колоїдної хімії.

Кафедра фізичної хімії; Кафедра неорганічної хімії; Кафедра 
хімічної метрології; Кафедра органічної хімії; Кафедра хімічного 
матеріалознавства; Кафедра прикладної хімії.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Хімічний факультет:

Хімічний факультет:

Хімічний факультет:






