
Еколого-натуралістичний
Вісник Придніпров’я

Еколого-натуралістичний
Вісник Придніпров’я

ВИПУСК 26

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ХІМІЇ

Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Комунальний заклад освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”

Дніпро
2017



Укладачі:
Борщевич Лариса Вікторівна, кандидат хімічних наук, 

доцент кафедри фізичної і неорганічної хімії Дніпропетровського 
національного університету ім. О. Гончара

Хмеловська Світлана Олександрівна, кандидат хімічних 
наук, доцент кафедри харчових технологій Дніпропетровського 
національного університету ім. О. Гончара

Редакційна колегія:
Педан Юрій Федорович, директор комунального закладу 

освіти “Дніпропетровський обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді”

Майборода Інна Олександрівна, заступник директора 
комунального закладу освіти “Дніпропетровський обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”

Кондратьєва Тетяна Василівна, методист з наукової роботи 
комунального закладу освіти “Дніпропетровський обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”

Відповідальний за випуск:
Педан Юрій Федорович, директор комунального закладу 

освіти “Дніпропетровський обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді”

Ухвалено Вченою радою хімічного факультету 
Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара 

(протокол № 6 від 23 березня  2017 року)

Затверджено на методичній раді КЗО “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (протокол № 1 
від 28 лютого 2017 року)



 
 

ВСТУП 
 
Хімія одна з найважливіших природничих наук, яка формує 

науковий світогляд людини. На кожному кроці в нашому житті 
зустрічаються предмети, виробництво яких неможливе без 
застосування хімічних знань. Цікаві і разом з тим складні хімічні 
процеси відбуваються в живих організмах. Людям, які мріють 
присвятити своє життя фармакології, медицині, нафтохімії, 
парфумерному чи сільськогосподарському виробництвам вкрай 
потрібні глибокі знання з хімії. 

Проте мало знати і вміти пояснювати ті чи інші хімічні явища з 
якісної сторони, їх потрібно розлядати ще й кількісно. Це вміння 
формується у процесі розв’язування розрахункових задач. 

Розв’язування задач – це один із прийомів навчання, за 
допомогою якого забезпечується більш глибоке й повне засвоєння 
навчального матеріалу з хімії та виробляється вміння самостійного 
застосування знань. Це особливий вид діяльності, який поєднує 
хімічні знання (процесів, законів, формул хімічних речовин) і 
математичні (вміння вести розрахунки, перетворення). 

У процесі розв’язування задач відбувається засвоєння хімічних 
понять про речовини та їх перетворення; формування теорій і законів; 
повторення і поглиблення навчального матеріалу. Одночасно – це 
засіб  перевірки і систематизації знань учнів. 

Розв’язування задач забезпечує самостійність і активність учнів, 
сприяє міцності знань і вмінь, здійснює зв’язок навчання з життям, 
визначає професійну орієнтацію учнів, виховує працелюбність, 
цілеспрямованість, розвиває почуття відповідальності. 

У процесі рішення задач відбувається уточнення і закріплення 
хімічних понять про речовини і процеси, виробляється кмітливість у 
використанні набутих знань. Спонукаючи учнів повторювати 
пройдене, поглиблювати й осмислювати його, хімічні задачі 
сприяють формуванню системи конкретних уявлень, що необхідно 
для осмисленого сприйняття наступного матеріалу. Задачі, що 
базуються на  визначених хімічних ситуаціях, стають стимулом для 
самостійної роботи учнів над навчальним матеріалом. Звідси 
зрозуміла узвичаєна в методиці думка, що мірою засвоєння матеріалу 
варто вважати не тільки і навіть не стільки переказ підручника, 
скільки уміння використовувати набутих знання при рішенні 
різноманітних задач. 
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Рішення задач є однією з ланок у тривкому засвоєнні 
навчального матеріалу ще і тому, що формулювання теорій і законів, 
запам'ятовування правил, формул, упорядкування хімічних рівнянь 
відбувається на практиці. 

В учнів у процесі рішення задач виховуються працьовитість, 
цілеспрямованість, розвивається почуття відповідальності, завзятість 
і наполегливість у досягненні поставленої мети. У ході розв’язування 
задач реалізуються міжпредметні зв'язки, які показують єдність 
природи, що дозволяє розвивати світогляд учнів. 

Значна роль задач в організації пошукових ситуацій, необхідних 
при проблемному навчанні, а також в здійсненні процесу перевірки 
знань учнів і при закріпленні отриманого на уроці навчального 
матеріалу. 

Розрахункові задачі посідають особливе місце у вивченні хімії. 
Систематичне розв’язування їх сприяє свідомому засвоєнню хімічних 
знань, формуванню логічного мислення, розвитку розумової 
діяльності, навчає практичному використанню набутих теоретичних 
знань.  

У посібнику розглянуто ті типи задач, які передбачені 
програмами загальноосвітньої школи та програмами поглибленого 
вивчення хімії. 

У кожному розділі коротко викладено теоретичні відомості, 
необхідні для повторення найважливіших програмних питань. Для 
деяких типів задач наведені алгоритми їх розв’язування. В 
алгоритмах докладно пояснено хід розв’язання, щоб всі його етапи 
були зрозумілі учням.  Під час самостійного розв’язування задач 
можна опускати деякі найпростіші дії, які можна виконати усно, або 
поєднувати декілька дій в одну. Наприкінці кожного розділу 
пропонуються задачі для самостійного розв’язання. 

На перших етапах оволодіння вміннями розв’язувати певний тип 
розрахункових задач  варто користуватися алгоритмом, щоб засвоїти 
певну послідовність дій. Слабкі учні  можуть користуватися ним 
постійно, сильніші, опанувавши алгоритм, переходити до 
розв’язування ускладнених задач різними способами. Це сприяє 
розвитку індивідуальних особливистей розумової діяльності учня 
(гнучкості, самостійності, критичності). 

Загальні правила розв’язання задач такі: 
1. Перш за все треба уважно прочитати умову задачі і зрозуміти 

її суть. 
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2. Записати скорочену умову і вимогу задачі, використовуючи 
при цьому загальновживані позначення величин. 

3. Проаналізувати умову задачі, встановити логічні зв’язки між 
даними величинами і шуканою. 

4. Осмислити логічну послідовність дій і вибрати спосіб 
розв’язування. 

5. Виконати розрахунки в тих одиницях вимірювання, які задані 
умовою задачі. 

6. Обчислення проводити з точністю до 0,01, в окремих 
випадках до 0,1 або навіть округлити результат до цілих чисел, 
користуючись при цьому правилами наближених розрахунків. 

7. Записати повну відповідь. 
Для деяких типів задач наведені декілька способів їх 

розв’язування. Треба пам’ятати, що розв’язувати задачу можна будь-
яким способом, але краще вибирати найраціональніший. При цьому 
не обов’язково дотримуватись певного шаблону в оформленні ходу 
розв’язування задачі. Важливо зрозуміти її зміст, уміти 
проаналізувати його і правильно розв’язати. 

Перед розглядом конкретних типів хімічних задач необхідно 
визначитися з позначеннями фізичних величин, що 
використовуються в хімії. В таблиці  представлені всі необхідні 
фізичні величини, одиниці вимірювання та взаємозв’язок між ними. 

  
Таблиця   

Фізичні величини, одиниці позначення та взаємозв’язок між 
ними 

Фізичні 
величини 

Позна-
чення 

Одиниці 
позна-чення

Форма запису Взаємозв’язок 
між фізични- 
ми величинами 

1 2 3 4 5 

Кількість 
сполуки 

(х)  
чи n(x) 

моль (х)=5 моль (х) = m(x)/M(x) 

Відносна 
атомна  
маса 

Ar(x) безрозмір-
на 

Ar(H) = 1 Ar(x) = 
=m(x)/(1/12m(C)) 

Відносна 
молеку- 
лярна 
маса 

Mr(x) безрозмір-
на 

Mr(H2SO4) = 
= 98 

Mr(x) =  
 =m(x)/(1/12m(C)) 
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1 2 3 4 5 

Молярна  
маса 

M(x) кг/кмоль, 
г/моль 

 

M(H2SO4) = 
98 г/моль 

M(x) = m(x)/(x) 

Молярний 
Об’єм 

Vm л/моль, 
м3/кмоль 

Vm(газу) = 
 22,4 л (н.у.) 

Vm = V(x)/(x) 

Відносна  
густина 

D безрозмір- 
на 

DH2(CO2) = 
 22 

D2 = M1/M2 

 =  m1/m2 
Масова 
частка 

(x) безрозмір- 
на 

(H2SO4) = 
= 30% 

(H2SO4) = 
= 0,3 

(x) =  
= m(x)100/m(си- 

стеми) 
 

Об’ємна 
частка 

(x) безрозмір- 
на 

(SO2) =  
= 20% 

(SO2) = 0,2 

(x) = 
= V(x)100/V(си- 

стеми) 
Молярна 
частка 

(x) безрозмір- 
на 

(x) = 30% 
(x) = 0,3 

(x) =  
= (x)100/(си- 

стеми) 
Молярна 
концент- 
рація 

СM(x) моль/м3, 
моль/л 

 
 

СM(H2SO4) = 
= 0,5 л 

СM(х) = 
= (x)/V(р-ну) = 
= m(x)/M(x)V(р-

ну) 
Ступінь 
електролі- 
тичної ди- 
соціації 

 безрозмір- 
на 

 = 0,5 
 = 5% 

 = n100/N, 
де n-число про- 
дисоційованих 
молекул, N- чис- 
ло розчинених 

молекул 
Швид-
кість 

хімічної 
реакції 

V л/(мольс), 
л/(мольмин)

v = 0,12  
л/(мольс)  

v = ±C/ 
 

 
1 ОБЧИСЛЕННЯ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ 

 
Хімічні задачі, навіть найскладніші, складаються з відносно 

простих блоків – підзадач. Хто вміє розв’язувати легкі задачі, 
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упорається і з важкою. Отже, потрібно навчитися розв’язувати 
“блоки”. Саме про це і йдеться мова у цьому розділі. 

Хімічна формула показує якісний склад речовини (які атоми 
входять до складу речовини і в яких кількостях). Оскільки відносні 
атомні маси відомі (їх подано в періодичній системі хімічних 
елементів Д.І. Менделєєва), то, використовуючи хімічну формулу, 
можна обчислити молекулярну масу елементів, що входять до її 
складу, тощо. А для цього слід пригадати суть основних хімічних 
понять і вміти записувати їх математичний вираз. 

  
Відносна атомна і молекулярна маси 

 
Відношення маси  атома даного елемента до 1/12 маси атома 

вуглецю називається відносною атомною масою 

,
)(

12

1
Cm

m
A

a

a
r   

де Ar – відносна атомна маса, 
 ma – маса одного атома  елемента, 
 ma(C) – маса атома вуглецю. 
Оскільки чисельник і знаменник цього виразу мають однакову 

розмірність – кілограм, то відносна атомна маса є величиною 
безрозмірною. 

Відносна молекулярна маса ечовини Mr обчислюється як сума 
добутків атомних мас елементів, що водять до складу сполуки, на 
кількість атомів елемента у дані 

Mr(AxByCz)= x·Ar(A)+y·Ar(B)+z·Ar(C). 
 

Обчислення за хімічними формулами 
 

Закон сталості складу: кожна чиста речовина незалежно від 
способу її утворення має сталий якісний і кількісний склад. 

Хімічні формули можна використовувати для обчислення 
масових часток елементів у речовинах. 

Масова частка елемента визначається як відношення маси 
елемента, який міститься в даній масі речовини, до маси речовини  

,
.)(

)(

речm

Em
  

де  – масова частка елемента, 
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     m(Е) – маса елемента в даній масі речовини, 
     m(реч.) – маса речовини. 
Виражаючи масу елемента в даній масі речовини і масу 

речовини через відносні атомну та молекулярну маси, отримаємо 
формулу 

,
r

r

M

nA
  

                                                                                                   
де  – масова частка елемента в речовині, 
 n – кількість атомів даного елемента в молекулі речовини, 
          Ar – відносна атомна маса елемента, 
 Mr – відносна молекулярна маса речовини. 
Для обчислення масової частки у відсотках використовується 

формула 

%100
r

r

M

nA . 

Остання формула використовується для розв’язування 
розрахункових задач. 

 
Кількість речовини. Моль. Молярна маса 

 
Фізична величина, яка характеризує число атомів або молекул у 

даній речовині, називається кількістю речовини. Кількість речовини 
визначається за співвідношенням 

,
AN

N
  

де ν – кількість речовини, 
 N – число атомів або молекул у речовині, 
 NA – стала  Авогадро. 
Якщо N = NA, то  = 1. Цій одиниці в Міжнародній системі 

одиниць вимірювання  дана назва “моль”. Один моль речовини 
містить 6,0221023 атомів або молекул. Це число називається сталою 
Авогадро. Розмірність сталої Авогадро – моль1. 

Маса речовини, яку взято в кількості речовини один моль, 
називається молярною масою 

AA mNM  , 
де M – молярна маса, 
 mA – маса молекули, 
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          NA – стала Авогадро. 
Якщо речовина взята в кількості 1 моль, то її маса 

дорівнюватиме молярній масі, тобто m = M. Якщо речовину взяти в 
кількості ν моль, то її маса визначатиметься так: 

;Mm   

,
M

m
  

де ν – кількість речовини, 
 m – маса речовини, 
 M – молярна маса речовини. 

 
Молярний об’єм газів. Закон Авогадро 

 
Об’єм, який займає газ, узятий у кількості речовини один моль, 

називається молярним об’ємом газу. 
Між масою і об’ємом існує співвідношення 

Vm . 
З формули m = νM підставляємо у попередню формулу 

значення маси, одержуючи вираз 
  VM , 

Якщо кількість речовини становить один моль, отримаємо вираз 
 MVM , 

Звідси маємо 


M

VM  , 

де VM – молярний об’єм газу, 
 M – молярна маса, 
 ρ – густина. 
Молярний об’єм газів за нормальних умов приблизно дорівнює 

22,4 л/моль. Нормальні умови (н.у.) – це умови, коли система 
перебуває при температурі 273,15 К, або   0о С і тиску 101325 Па 
(~101,3 кПа). 

Якщо газ узятий у кількості один моль, то V0 = VM. Із 
збільшенням кількості речовини газу його об’єм збільшується 

V = νVM , або V0 = 22,4ν. 

Звідси маємо       ,
MV

V
   або  ,

4,22
0V

  

де ν – кількість речовини газу, 
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 VM – молярний об’єм газу, 
 V0 – об’єм газу за нормальних умов, 
 V – об’єм. 
Закон Авогадро формулюється так:  

у рівних об’ємах різних газів за однакових умов міститься однакове 
число молекул.  

Скорочено цей закон можна записати так:  
якщо V1 = V2 при P = const і     T = const, то N1 = N2. 

Виражаючи об’єми двох різних газів за допомогою формули 
V1 = V1VM; V2 = V2VM 

та враховуючи, що об’єми газів не залежать від їх природи, а 
залежать від числа молекул газу, яке, в свою чергу, характеризується 
кількістю речовини, робимо такий висновок: якщо ν1 = ν2, то V1 = V2, 
або V1:V2 = 1:2. 

Ця залежність використовується для розв’язування задач на 
об’ємні відношення речовин, які перебувають у газоподібному стані, 
якщо об’єми виміряються за однакових тиску та температури. 

Відносна густина газів 
Відношення маси одного газу до маси іншого газу при рівних 

об’ємах називається відносною густиною газу 

2

1

m

m
D   (при V1 = V2), 

де D – відносна густина газу, 
 m1 і m2 – маси газів, які порівнюються. 
З формули m = ν m маси газів випливає 

m1 = ν1M1; 
m2 = ν2M2. 

Підставляємо їх у вихідну формулу і одержуємо 

22

11

M

M
D








 

Оскільки за умовою та за законом Авогадро 1 = 2, тоді 
формула набуває вигляду 

2

1

M

M
D   

За цією формулою можна визначити молярну масу одного газу, 
якщо відомі його густина (D) і молярна маса іншого газу. 
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Найчастіше використовують значення відносних густин газів за 
воднем 

2HD  або за повітрям повD  

 
  ;

2
2 HM

газуM
DH   

 
 .повM

газуM
Dпов  . 

Середня молярна маса повітря дорівнює 29 г/моль. 
 

Газові закони 
 

В основі розв’язування задач даного типу лежать газові закони: 
закон Авогадро, закон Бойля-Маріотта, закон Гей-Люссака, рівняння 
Менделєєва – Клапейрона. 

Закон Бойля – Маріотта: при сталій температурі тиск, що 
спричиняє дана маса газу, обернено пропорційний об’єму газу: 

 

2

1

1

2

V

V

р

р
    або  pV = const 

 

Закон Гей-Люссака (1): при сталому тиску об’єм  газу 
змінюється прямо пропорційно абсолютній температурі: 

 

2

2

1

1

T

V

T

V
  або  

T

V
const 

 

Об’єднаний  газовий  закон виражає залежність між об’ємом 
газу, тиском і температурою (об’єднує закони Бойля – Маріотта та  
Гей–Люссака): 

0

00

T

Vp

T

pV
 ; 

 

де р0, V0, Т0 – тиск, об’єм та температура за нормальних умов, 
    р, V, Т – тиск, об’єм та температура за інших умов. 
Рівняння Менделєєва – Клапейрона:  
 

рV = νRT,    ν = ;
M

m      рV = 
M

m RT 

R – універсальна газова стала,  
R = 8,31 кДж/моль·К = 0,082 л·атм/моль·К =  
= 62630 мл·мм.рт.ст./ моль·К 
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Закон Гей-Люссака (2): об’єми реагуючих і утворених 
газоподібних речовин відносяться між собою як прості цілі числа або 
коефіцієнти в рівняннях реакцій: V1 : V2 : V3 = ν1 : ν2: ν3. 

Періодичний закон 
 

При вивченні Періодичного закону хімічних елементів 
Д.І.Менделєєва пропонуються розрахункові задачі на визначення 
хімічного елемента. Суть задач цього типу зводиться до визначення 
відносної атомної чи молекулярної маси, які в свою чергу, 
порівнюються з відповідною масою в Періодичній системі хімічних 
елементів.  

На певному етапі розв’язку задачі відносна атомна чи 
молекулярна маси (в залежності від умови задачі) шуканого елемента 
приймаються за невідоме та складається лінійне рівняння. 

 
1.1 Відносні атомні і молекулярні маси. Сталість складу речовини 

 
Приклад 1. Визначити відносну молекулярну масу гашеного вапна, 
формула якого Са(ОН)2. 

 
Дано: 
Са(ОН)2 

                                Розв’язання: 
Mr (Са(ОН)2) = Ar(Ca)+2(Ar(O)+Ar(H)) = 
40+2(16+1)=74. 

Відповідь: 74. 
Мr -? 

 
Алгоритм 1 (визначення масових часток елементів) 

1. Записати скорочену умову задачі. 
2. Визначити відносну молекулярну масу даної сполуки. 
3. Визначити масову ччатску потрібного елемента. 
4. Записати відповідь. 

 
Приклад 2. Визначити масову частку Оксигену в кальцій карбонаті 
CaCО3. 
 
Дано: 
CaCО3                                           Розв’язання:  
(O)-?                   1.Яка відносна молекулярна маса СаСО3? 

                  Mr(СаСО3)= 1·Ar(Са)+1·Ar(С)+3·Ar(О)=40+12+3·16 =100 
2. Яка масова частка Оксигену в сполуці? 
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%48%100
100

163
)( 


O  

Відповідь: масова частка Оксигену становить 48%. 
 

Алгоритм 2  
(визначення відношення мас елементів у складі речовини за її 

формулою) 
1. Записати скорочену умову задачі. 
2. Записати формулу для обчислення кількісних співвідношень 
елементів, вказуючи в дужках хімічні символи елементів: 

3. Розрахувати кількісні співвідношення елементів за формулою, 
підставивши відповідні числові значення: 

ν (А) : ν (В): ν (С) = х : у : z, де х, у, z – індекси. 
4. Записати формулу для обчислення масових співвідношень 
елементів, вказуючи у дужках їх символи: 

m(А) : m(В) : m(С) = хМ(А) : уМ(В) : zМ(С) 
5. Розрахувати масові співвідношення, підставивши відповідні 
значення у формулу. 

6. Записати відповідь. 
 

Приклад 3. Обчислити співвідношення мас Феруму й Оксигену в  
ферум(ІІІ) оксиді. 
 
Дано: Розв’язання: 

ν (А) : ν (В): ν (С) = х : у : z; 
ν (Fe) : ν (О) = 2 : 3; 

m(Fe) : m(O) = 2М(Fe) : 3М(O); 
m(Fe) : m(O) = (2·56) : (3·16) = 112 : 48 = 7 : 3 

Fe2O3 

m(Fe):m(O) - ? 

Відповідь: співвідношення мас елементів Феруму й Оксигену в 
ферум(ІІІ) оксиді становить  7 : 3. 
 
Приклад 4. В якому співвідношенні мас необхідно взяти чисті 
речовини залізо та сірку, щоб вони прореагували при утворенні 
ферум сульфіду  повністю, без залишку. 

Розв’язання: 
Формула ферум сульфіду  FeS, тобто 

1 атом Fe і 1 атом S, отже, 
m(Fe):m(S)=Ar(Fe):Ar(S), 

m(Fe):m(S)=56:32, 
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m(Fe):m(S)=7:4. 
Відповідь: чисті речовини залізо та сірку для утворення ферум 

сульфіду необхідно взяти у співвідношенні 7:4. 
 

1. Середня маса атомів сульфуру дорівнює 5,31.10-26 кг. Обчислити 
відносну атомну масу елемента Сульфуру, якщо маса атома 
Карбону дорівнює 1,993.10-26 кг. (Відповідь. 31,97). 

2. Відносна атомна маса флуору дорівнює 19. Визначити середню 
масу флуору (у кг), з огляду на те, що маса атома карбону 
дорівнює  1,993.10-26 кг. (Відповідь. 3,1561026 кг). 

3. Розрахувати  відносну  молекулярну  масу  таких  складних  
речовин: а) магній хлориду MgCl2; б) сульфатної кислоти Н2SO4; 
в) кальцій гідроксиду Са(ОН)2; г) алюміній оксиду Аl2O3; д) 
борної кислоти Н3ВО3; е) купрум (ІІ) сульфату CuSO4. (Відповідь. 
а)95; б)98; в)74; г)102; д)62; е)160). 

4. Обчислити середню масу молекули SO2 у кг. При розрахунку 
мати на увазі, що маса атома карбону дорівнює 1,993.1026 кг. 
(Відповідь. 1,0631025 кг). 

5. Магній із сіркою з’єднується в масовому співвідношенні 3:4. 
Визначити масу магнію, що прореагує із 20 г сірки. (Відповідь. 15 
г). 

6. Алюміній і вуглець при нагріванні з’єднуються в масовому 
відношенні 3:1, створюючи алюміній карбід. Яку масу алюміній 
карбіду можна отримати при цьому? (Відповідь. 4 в.ч.). 

7. Магній і кисень з’єднуються в масовому відношенні 3:2. У 
реакційній посудині знаходяться 1,5 г магнію і 1,2 г кисню. Яка з 
речовин знаходиться в надлишку? (Відповідь. Кисень).  

8. Обчислити співвідношення мас елементів у глюкозі С6Н12О6. 
(Відповідь. m(C):m(H):m(O)=6:1:8).  

9. Як відносяться маси елементів у кальцій карбонаті СаСО3? 
(Відповідь. m(Ca):m(C):m(O)=10:3:12).  

10. У якому масовому співвідношенні сполучені  між собою атоми у 
фосфор (V) оксиді? (Відповідь. m(P):m(O)=31:40). 

 
1.2 Обчислення за хімічними формулами 

 
Приклад . Визначити масову частку карбону в метані. 
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         Дано:                              Розв’язання: 

          СН4                              %;100
r

r

M

nA  

     (С) – ?                          
  %;100

4


CHM

CA
C

r

r  

Ar(C) = 12; 
Mr(CH4) = 12 + 41 = 16; 

  %.75%100
16

12
С  

Відповідь: масова частка карбону в метані становить 75%. 
 

11. Обчислити масові частки елементів у кальцій ортофосфаті. 
(Відповідь. (Сa)=38,71%; (O)=41,29%; (P)=20% ). 

12. У якому азотному добриві - натрієвій селітрі або аміачній селітрі 
- масова частка нітрогену більше? У скільки разів? (Відповідь. У 
аміачній селітрі в 2,125 рази). 

13. У якому калійному добриві - калій карбонаті  або калій хлориді  - 
масова частка калію більше? На скільки відсотків? (Відповідь. У 
калій карбонаті на 4,2%). 

14. Обчислити масову частку кристалізаційної води в мідному 
купоросі CuSO4

. 5H2O. (Відповідь. 36%). 
15. Зразок хромистого залізняка містить Fe(CrO2)2  (масова частка 

94%) і Mg(CrO2)2  (масова частка 6%). Визначити масу хрому, яка 
міститься в хромистому залізняку масою 500 кг. (Відповідь.      
234 кг). 

16. Склад оксиду деякого металу може бути виражений 
найпростішою формулою Ме2О3. Відомо, що оксид масою 76,5 г 
містить метал масою 40,5 г. Який метал утворює оксид? 
(Відповідь. Алюміній). 

17. Деякий елемент виявляє в оксиді ступінь окиснення +4. Масова 
частка цього елемента в оксиді становить 71,17%. Який це 
елемент? (Відповідь. Селен). 

18. Оксид елемента має склад EО3. Масова частка кисню в цьому 
оксиді складає 60%. Який елемент утворює оксид? (Відповідь. 
Сульфур). 

19. До складу мінерального добрива амофосу входять амоній 
дігідрогенфосфат (масова частка 85%), амоній гідрогенфосфат 

15



 
 

(8%) і домішки, що не містять нітрогену. Визначити масову 
частку нітрогену в амофосі і кількість речовини нітрогену в 
добриві масою 200 кг. (Відповідь. 12,04%; 1720 моль). 

20. Елемент масою 16 г, взаємодіючи з молекулярним киснем масою 
6,4 г, утворює оксид складу EО. Визначити, що це за елемент. 
(Відповідь. Кальцій). 

 
1.3 Кількість речовини. Моль. Молярна маса 

 
Приклад. Яка кількість речовини міститься в 24,5 г сульфатної 
кислоти? 
             
         Дано: 
   m(H2SO4) = 24,5 г                                              Розв’язання: 
 
      (H2SO4) - ?        Записуємо формулу, яка показує     

співвідношення    між кількістю речовини і 
масою  

                                                                                   
M

m
 . 

                                                 Знаходимо молярну масу H2SO4 так: 
M(H2SO4) = 12 + 32 + 164 = 98 г/моль 

Підставляємо значення у вихідну формулу 

моль
мольг

г
SOH 25,0

/98

5,24
)( 42  . 

 
Відповідь: 24,5 г сульфатної кислоти містять 0,25 моль 

речовини. 
 

21. Розрахувати  кількість  речовини  магнію  в зразку цього металу 
масою 6 г. (Відповідь. 0,25 моль). 

22. Визначити масу калій хлориду кількістю речовини 1,5 моль? 
(Відповідь. 111,75 г). 

23. Обчислити масу суміші, що складається з 10 моль газоподібного 
водню і 5 моль кисню? (Відповідь. 180 г). 

24. Яку масу мають  0,24 моль  таких  речовин:  а)натрій хлориду; 
б)ферум (II) хлориду; в)алюміній оксиду? (Відповідь. а)14,04 г; 
б)30,48 г; в)24,48 г). 

16



 
 

25. Обчислити кількість речовини, що міститься в 100 г таких 
речовин: а)літій фториду; б)силіцій (IV) оксиду; в)гідроген 
броміду. (Відповідь. а)3,85 моль; б)1,67 моль; в)1,23 моль). 

26. Змішали 0,2 моль заліза і 0,3 моль сірки. Визначити масу 
отриманої суміші. Розрахувати масу отриманого ферум (II) 
сульфіду , враховуючи те, що ці елементи з'єднуються в масовому 
відношенні 7:4. (Відповідь. m(суміші) = 20,8 г; m(FeS) = 17,6 г). 

27. Обчислити масу водню, що можна одержати з 1 т води. 
(Відповідь. 111г). 

28. У якій масі кальцій фосфату міститься 248 кг елемента 
фосфору? (Відповідь. 1240 кг). 

29. Обчислити масу сульфатної кислоти кількістю речовини 3 моль. 
(Відповідь. 294 г). 

30. Обчислити кількість речовини оцтової кислоти в зразку масою 
1,2 г. (Відповідь. 0,02 моль). 

 
1.4 Число Авогадро. Число структурних одиниць 

 
Приклад. Скільки  атомів міститься  у  фосфорі кількістю речовини 
0,25 моль ? 

 
Дано: 

  ν(Р)=0,25 
моль 

                               Розв’язання: 
                       ν=N/NA;     N=NAν, 
N(P)=6,021023 моль-10,25 моль=1,5051023 

(атомів). 
 
 

N(P) - ? 

Відповідь: 0,25 моль фосфору містять 1,5051023 атомів. 
 

31. Визначити масу і кількість речовини амоніаку NH3 у зразку цього 
газу, що містить 2,5. 1025 молекул. (Відповідь. 706 г; 41,5 моль). 

32. Зразок деякої речовини містить 2,11. 1024 молекул. Маса цього 
зразка складає 154 г. Розрахувати молярну масу цієї речовини. 
(Відповідь. 44г/моль). 

33. Визначити число атомів (молекул), що міститься в: а)2 молях 
алюмінію; б)0,5 моля нітратної кислоти? (Відповідь. 
а)1,21024атомів; б)3,011023 молекул). 

34. Яка кількість речовини містить 2,4. 1023 молекул води? (Відповідь. 
0,4моль). 
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35. Розрахувати число молекул у бромі масою 6,4 г. (Відповідь. 
2,41022). 

36. Визначити число атомів (молекул), що міститься у: а)фосфорі 
кількістю речовини 0,15 моль; б)ортофосфатній кислоті кількістю 
речовини 0,25 моль? (Відповідь. а)9,031023 атомів; б)1,51023 
молекул). 

37. Визначити число атомів, що міститься в кисні масою 320 г? 
(Відповідь. 1,2041054). 

38. Де міститься більше молекул в сульфур (IV) оксиді  кількістю 
речовини 2,5 моль чи в 240 г сульфур (IV) оксиду? (Відповідь. В 
240 г сульфур (IV) оксиду). 

39. Де міститься більше атомів оксигену в 3 молях карбон (ІІ) оксиду 
чи в 2 молях карбон (IV) оксиду? (Відповідь. В 2 молях карбон (IV) 
оксиду). 

40. Однакове чи різне число молекул містять за однакових умов: а)1 
г азоту і 1 г хлору; б)1 моль азоту і 1 моль хлору? (Відповідь. 
а)різне; б)однакове). 

 
1.5 Молярний об’єм газів 

 

Приклад 1. Який об’єм займає кисень кількістю речовини 0,2 моль ? 
Дано: 

 (О2) = 0,2 
моль 

                                Розв’язання: 
Використовуємо наслідок із закону Авогадро: 
1 моль за н.у. займає об’єм 22,4 л 

48,4
4,22

2,0

1
 х

х

л

моль

моль
 

 Vо -? 
 
Відповідь: об’єм дорівнює 4,48 л. 
 

Приклад 2. Яка маса азоту об’ємом 60 л за нормальних умов ? 
 
        Дано:                                 Розв’язання: 
   V0(N2) = 60 л                                   M(N2) = 28 г/моль 

                                                              ;
60

4,2228

л

л

гх

г
       х = 75 г. 

       m(N2) – ? 
 
       Відповідь: маса 60 л азоту становить 75 г. 
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41. Яка кількість речовини гідрогенхлориду займає об’єм 112 л 
(н.у.)? (Відповідь. 5 моль). 

42. Який об’єм за нормальних умов займають 1,505. 1023 молекул 
азоту? (Відповідь. 5,6 л). 

43. Який  об’єм   за  нормальних   умов    займає  хлор кількістю 
речовини 4 моль? (Відповідь. 89,6 л). 

44. Обчислити масу, кількість речовини і число молекул для 2,24 л 
вуглекислого газу (н.у.). (Відповідь. 4,4 г; 0,1 моль; 6,021022 

молекул ). 
45. Обчислити об’єм (н.у.), кількість речовини і число атомів для 20 г 
гелію. (Відповідь. 112 л; 5 моль; 3,011024 атомів). 

46. Яка з речовин за однакових умов займає більший об’єм: кисень 
масою 8 г чи метан масою 8 г ? (Відповідь. Метан). 

47. Якій кількості речовини відповідають 448 л нітроген (II) оксиду  
за нормальних умов? Скільки молекул міститься в цьому об’ємі? 
(Відповідь. 20 моль; 1,21025 молекул). 

48. Де більше атомів: у 16 г кисню чи в 16 г метану? (Відповідь. 
Метан). 

49. У якому об’ємі вуглекислого газу (н.у.) міститься стільки ж 
молекул, що й у бромі масою 8 г ? (Відповідь. 1,12 л). 

50. У якому об’ємі озону (н.у.) міститься стільки ж молекул, скільки 
їх має метан масою 1,6 г ? (Відповідь. 2,24 л). 

 
1.6 Відносна густина газів 

 
Приклад . Відносна густина пари деякої речовини за повітрям 
дорівнює 3,19.    Обчислити молярну масу речовини. 

 
    Дано: 

Dпов = 3,19 
                             Розв’язання: 

                          ;
пов

пов М

М
D   

                           М = DповМпов; 
         М = 3,1929 г/моль = 92,51 = 93 г/моль. 
 
 

М-? 

Відповідь: молярна маса речовини дорівнює 93 г/моль. 
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51. Відносна густина газу за повітрям дорівнює 1,517. Обчислити, 
якій кількості речовини відповідають 11 г цього газу. (Відповідь. 
0,25 моль). 

52. Газ, утворений сіркою і киснем, має відносну густину за воднем 
32. Знайти його молекулярну формулу. (Відповідь. SO2). 

53. Невідома газоподібна речовина має відносну густину за повітрям 
1,31. Обчислити масу зразка цього газу об’ємом 156,8 л (н.у.). 
(Відповідь. 266 г). 

54. Відносна густина газу за воднем дорівнює 17. Яка маса 1 л цього 
газу (н.у.)? Обчислити відносну густину газу за повітрям. 
(Відповідь. 1,52 г/л; 1,17). 

55. Відносна густина гідроген галогениду за повітрям дорівнює 4,41. 
Обчислити відносну густину цього газу за воднем і назвати його. 
(Відповідь. 63,945, гідроген іодид). 

56. Визначити відносну густину за воднем і за повітрям карбон (IV) 
оксиду. (Відповідь. 22; 1,52). 

57. Розрахувати густину за нормальних умов і відносну густину за 
повітрям нітроген (IV) оксиду . (Відповідь. 2,05 г/л; 1,59). 

58. Деякий газ має густину за повітрям 4,41. Визначити відносну 
густину цього газу за воднем. (Відповідь. 64). 

59. Відносна густина деякого газу за повітрям дорівнює 2,448. 
Визначити молекулярну масу цього газу. (Відповідь. 71 г/моль). 

60. Невідомий газ має відносну густину за повітрям 1,31. Визначити 
масу зразка цього газу об’ємом 168 л. (Відповідь. 285 г). 

 
1.7 Періодичний закон 

 
Приклад. Оксид хімічного елемента третьої групи Періодичної 
системи має відносну молекулярну масу 70. Назвати хімічний 
елемент, скласти формулу його гідроксиду. 

 
Дано:                                           Розв’язання: 

Mr(E2O3) = 70             Нехай Ar(E) = X, оскільки елемент знаходиться в  
ІІІ групі,   
                                    то формула цього оксиду  Е2О3, тоді       
       Е - ?                                                Mr(E2O3) = 2x + 316, 
                                                                    70 = 2x + 48, 
                                                                    70  48 = 2x, 
                                                           22 = 2x;  x = 22/2 = 11;  Ar(E) = 11. 
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Відповідь: цей елемент – бор, його гідроксид – борна кислота 

(Н3ВО3). 
 

61. Оксид хімічного елемента I групи головної підгрупи має відносну 
молекулярну масу 30. Назвати хімічний елемент, скласти формулу 
його гідроксиду. (Відповідь. Літій, LiOH). 

62. Вищий оксид хімічного елемента IV групи має відносну 
молекулярну масу 44. Назвати хімічний елемент, складіть формулу 
його оксиду і відповідної кислоти. (Відповідь. Карбон, CO2, 
H2CO3). 

63. Вищий оксид хімічного елемента V групи має відносну 
молекулярну масу 108. Назвати хімічний елемент, склаcти 
формулу його оксиду і відповідної кислоти. (Відповідь.  Нітроген, 
N2O5, HNO3). 

64. Назвати елемент за такими даними: належить до р-елементів, 
знаходиться в III групі, відносна молекулярна маса гідроксиду 
дорівнює 78. (Відповідь. Алюміній). 

65. Назвати елемент за такими даними: знаходиться в IV групі, 
масова частка оксигену у вищому оксиді дорівнює 21,23%. 
(Відповідь. Станум). 

66. Назвати елемент за такими даними: знаходиться в II групі, масова 
частка елемента в гідроксиді дорівнює 54,05%. (Відповідь. 
Кальцій). 

67. Елемент знаходиться в VII групі Періодичної системи хімічних 
елементів. Воднева сполука елемента  об’ємом  1 л за н.у. має  масу 
1,63 г. Назвати елемент. (Відповідь. Хлор). 

68. Елемент знаходиться в V групі Періодичної системи хімічних 
елементів. Відносна молекулярна маса його вищого оксиду в два 
рази більша за відносну молекулярну масу хлору. Назвати елемент. 
(Відповідь. Фосфор). 

69. Елемент знаходиться в IV групі Періодичної системи хімічних 
елементів. Його вищий оксид об’ємом 1 л за н.у. має масу 1,964 г. 
Назвати елемент. (Відповідь. Карбон). 

70. Елемент знаходиться в II групі Періодичної системи хімічних 
елементів. Відносна молекулярна маса його гідроксиду в два рази 
менша за відносну молекулярну масу кальцій силікату. Назвати 
елемент. (Відповідь. Магній). 
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1.8 Обчислення з використанням газових законів 
 

Приклад 1. За нормальних умов 1 г повітря займає об’єм 773 мл. 
Який об’єм займе та ж маса повітря при 0С та тиску, що дорівнює 
93,3 кПа? 
 

Дано: 
m(пов.) = 1 г 
V0(пов.) = 0,773 л 
tC = 0 
P = 93,3 кПа 

Розв’язання: 

 
0

00

T

Vp

T

pV
  

0

00

pT

TVp
V   

2733,93

273773,03,101




V = 0,84 
V(пов.) 

Відповідь: об’єм повітря 0,84 л. 
 
Приклад 2. Визначити молярну масу речовини, якщо 600 мл її пари 
при 87С і тиску 83,2 кПа дорівнює 1,30 г. 
 

Розв’язання 
Із рівняння МенделєєваКлапейрона можна виразити молярну 

масу речовини: 

78
6,02,83

)27387(31,83,1






PV

mRT
M г/моль. 

Таким чином, молярна маса речовини дорівнює 78 г/моль. 
 

71. Обчисліть масу 1 м3 карбон (IV) оксиду при 27С та 101,3 кПа. 
(Відповідь. 178,8 г). 

72. Обчисліть молярну масу речовини, якщо маса 87 мл пари її при 
62С та 101 кПа дорівнює 0,24 г. (Відповідь. 76 г/моль). 

73. При 17С та 104 кПа газ займає об'єм 480 л. Приведіть об'єм газу 
до н.у. (Відповідь. 464 л). 

74. Обчисліть молярну масу газу, якщо маса 624 мл його при 17С та  
104 кПа дорівнює 1,56 г. (Відповідь. 58 г/моль). 

75. При 7С та 100 кПа газ займає об'єм 600 м3. Визначте об'єм газу 
при -13С та 80 кПа. (Відповідь. 696 м3). 

76. Тиск газу в закритому балоні при 12С дорівнює 100 кПа. 
Визначте, яким стане тиск при зміні температури до 30С. 
(Відповідь. 106 кПа). 
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77. Визначте температуру, при якій маса 1 л карбон(ІV) оксиду буде 
дорівнювати 1 г, якщо тиск дорівнює 152 кПа. (Відповідь. 805К чи 
532С). 

78. Визначте кількість молів кисню та азоту, що міститься в 1 л 
повітря при 22С та 100 кПа. (Відповідь. 6,7210-3моль О2; 2,510-2 
моль N2). 

79. Визначте молярну масу ацетону, якщо маса 500 мл його пари при 
87С і тиску 96 кПа дорівнює 0,93 г. (Відповідь. 58 г/моль). 

80. Газометр об'ємом 20 л наповнений газом. Густина цього газу за 
повітрям 0,40, тиск 103,3 кПа, температура 17С. Обчисліть масу 
газу. (Відповідь.  9,9  г). 

 
2 ОБЧИСЛЕННЯ ЗА ХІМІЧНИМИ РІВНЯННЯМИ 

 
Хімічні рівняння – це умовний запис хімічних реакцій за 

допомогою хімічних формул і символів. Їх складають на основі 
закону збереження маси, за яким маса речовин, що вступають у 
реакцію, дорівнює масі речовин, які утворюються внаслідок реакції. З 
погляду атомно-молекулярного вчення під час перебігу хімічних 
реакцій атоми не утворюються з нічого і не зникають. Тому загальне 
число атомів протягом хімічної реакції залишається незмінним. 
Оскільки маса кожного атома стала, то й загальна маса вихідних 
речовин, що складаються з цих атомів, дорівнює масі продуктів 
реакції, які складаються з того самого набору атомів. 

Знання закону збереження маси дає змогу складати рівняння 
хімічних реакцій. Добираючи коефіцієнти до формул речовин, 
зрівнюють число атомів усіх видів у лівій і правій частинах і дістають 
хімічне рівняння, що відповідає закону збереження маси. За ним 
можна обчислювати кількість речовини і масу продуктів, які 
утворюються внаслідок реакції (і навпаки). 

Навчання школярів рішенню задач починається з алгоритму 
розв’язання найпростіших задач за хімічним рівнянням, що 
пропонується називати базовим алгоритмом А. 

 
Базовий алгоритм А 

 
1. Записати коротко умову задачі, користуючись звичайними 

позначеннями. 
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2. Проаналізувати умову задачі (якщо необхідно, записати 
рівняння реакції). 

3. У рівнянні реакції одною рискою підкреслити речовину, маса 
якої відома, а двома  ту речовину, масу якої необхідно знайти. 

4. Дані з умови написати над формулами речовин в рівнянні 
реакції. 

5. Під формулами речовин у рівнянні реакції підписати 
(керуючись приведеним рівнянням реакції в загальному 
вигляді): 
а) кількість речовини відповідно до рівняння реакції; 
б) молярну величину, що відповідає даним умови; 
в) значення величини, що відповідає даним умови за 
одиницями виміру 
    m(г)     V(л)         ν (моль)       N 
     xА     +    уВ            =     nС      +      kD; 
     х моль          у моль              n моль     k моль; 
     M г/моль   VМ=22,4 л/моль  n моль     NA=6,021023 1/моль; 
      m=xM(г)   V=yVM(л)     n моль     N=кNA. 

6. Скласти пропорцію і вирішити її. 
7. Написати повну відповідь. 
Оскільки багато вчителів віддають перевагу вирішуванню задач 

за допомогою поняття кількості речовини, можна розв’язувати базову 
задачу і за алгоритмом Б. 

 
Базовий алгоритм Б 

 
1.  Записати коротко умову задачі, користуючись узвичаєними 

позначеннями. 
2.  Проаналізувати умову задачі (якщо необхідно, записати 

рівняння реакції). 
3.  У рівнянні реакції одною рискою підкреслити речовину, маса 

якої відома, а двома  ту речовину, масу якої необхідно знайти. 
4.  Знайти кількість вихідної речовини, користуючись такими 

формулами: 

AM N

N

V

V

M

m
  ;; . 

5. Написати вихідну кількість речовини над формулою в рівнянні 
реакції. 
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6. Під формулою підписати кількість речовини відповідно до 
рівняння реакції. 

7. Визначити кількість шуканої речовини, склавши і розв'язавши 
пропорцію. 
Як правило, речовини зустрічаються в суміші з іншими 

компонентами, які являють собою домішки. При розв’язуванні задач 
данного типу потрібно використовувати формулу 

  %100
.

.. 
заг

рч

m

m
  

При розв’язуванні задач на цю тему багато вчителів допускають 
передчасне згортання, забуваючи роз’яснити поняття домішок в 
науковому розумінні, а не на побутовому рівні. Відсутність потрібних 
знань призводить до того, що у школярів виникають труднощі при 
розгляді умов задач і при подальшому їх розв’язані. Тому учням 
необхідно дати в письмовому вигляді формалізовані правила, які 
повинні бути вивчені та закріплені: 

а) маса домішок – це частка від загальної маси вихідної 
речовини, яка не бере  участь у реакції; 

б) домішки бувають тільки у вихідних речовинах; 
в) бувають дві маси вихідної речовини: маса чистої речовини 

(mч.р.) та маса загальна (mзаг). Масу загальну можна характеризувати 
як суму мас чистої речовини та домішок; 

г) домішки в реакції участі не беруть; 
д) якщо в умові задачі сказано, що є домішки, то дана маса 

вихідної речовини є загальною масою; 
е) mч.р. можна знайти з рівняння реакції, або її можна 

використовувати для знаходження інших величин при розв’язанні 
задачі за рівнянням реакції. Формально це означає, що mч.р. можна 
записати над вихідною речовиною в рівнянні реакції, тоді як mзаг там 
надписувати не можна , оскільки домішки у реакції не беруть участь. 

У реальних хімічних процесах через неповний перебіг реакцій і 
різні втрати речовин маса продуктів реакції, як правило, менша від 
тієї маси, що повинна була б утворитися згідно з законом збереження 
маси. У цьому разі обчислюють масову (об’ємну) частку виходу 
продукції реакції. Вона дорівнює відношенню маси реально добутого 
продукту (практичний вихід) mпр до його маси, обчисленої за 
рівнянням реакції (теоретичний вихід) mтеор, вираженим у відсотках 
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теор

пр

m

m
  

Звідси випливають такі правила: 
а)   вихід стосується тільки продукту реакції; 
б) бувають дві маси продукту реакції: маса практична (mпракт) і 

маса теоретична (mтеор). Маса речовини, що повинна утворюватися 
відповідно до рівняння реакції, називається масою теоретичною 
(синонім - розрахункова маса), а що утворюється “на ділі”, практично 
- називається масою практичною; 

в) якщо сказано, що є вихід продукту реакції, то дана в умові 
маса продукту - це маса практична; 

г)   mтеор можна обчислити за рівнянням реакції, а mпракт   не 
можна; 

д) mтеор можна надписати над формулою продукту в рівнянні 
реакції і використовувати для розрахунку маси вихідної речовини за 
рівнянням реакції, а mпракт   не можна. 

 
2.1 Найпростіші задачі 

 
Приклад. Яка маса фосфор (V) оксиду утвориться при згорянні 3,1 г 
фосфору? 

     Дано:                                                                Розв’язання: 
m(Р) = 3,1 г            1.Записуємо рівняння реакції горіння фосфору: 

                                                          4Р + 5О2  2Р2О5 
m(P2O5)  - ?             2.Записуємо молярні співвідношення фосфору і 

фоcфор (V) оксиду            
(P) : (P2O5) = 4 : 2. 

                          3.Масу фосфор (V) оксиду можна обчислити, 
якщо розрахувати кількість речовини так: 

   
2

452 
Р

ОР
 . 

4.Щоб знайти кількість речовини фосфор (V) оксиду, потрібно 
мати кількість речовини фосфору. Маючи його масу, кількість 
речовини обчислюємо за формулою 

M

m
 . 

5.Молярна маса фосфору М(Р) = 31 г/моль. 
6.Обчислюємо кількість речовини фосфору таким чином: 
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  моль
мольг

г
Р 1,0

/31

1,3
  

7.Розраховуємо кількість речовини фосфор (V) оксиду, 
попередньо знайшовши його молярну масу 

М(Р2О5) = 231 + 516 = 142 г/моль; 
m(Р2О5) = 142 г/моль0,05 моль = 7,1 г. 

 
Відповідь: утвориться 7,1 г фосфор (V) оксиду. 
 

81. Визначити об’єм аміаку (н.у.), отриманого при розкладанні 5,35г 
амоній хлориду. (Відповідь. 2,24 л). 

82. Визначити масу натрій гідроксиду, необхідного для 
нейтралізації 186 г Н2SO4. (Відповідь. 152 г). 

83. Обчислити масу фосфору, що потрібно спалити для одержання 
фосфору (V) оксиду масою 3,55 г. (Відповідь. 1,55 г). 

84. Визначити об’єм кисню (н.у.), що потрібно взяти для реакції з 
фосфором масою 6,2 г для утворення фосфор (V) оксиду. 
(Відповідь. 5,6 л). 

85. Обчислити масу карбон (IV) оксиду, що можна одержати при 
взаємодії кальцій карбонату масою 40 г із надлишком хлоридної 
кислоти. (Відповідь. 17,6 г). 

86. Визначити масу олова, що можна розчинити в розведеному 
розчині сульфатної кислоти, який містить 39 г кислоти. 
(Відповідь. 35,7 г). 

87. Визначити масу брому, що повинна міститися у бромній воді, 
необхідній   для повного бромування 16,8 г пропілену. (Відповідь. 
64 г). 

88. Визначити об’єм водню (н.у.), необхідного для гідрування 18,48 
г пропену-1. (Відповідь. 9,86  л). 

89. Яка маса сульфур (VI) оксиду  витрачена на утворення калій 
сульфату масою   261 г? (Відповідь. 120 г). 

90. Обчислити масу алюміній оксиду, необхідного для одержання 
Al(NO3)3 масою   213 г. (Відповідь. 51 г). 

 
2.2 Знаходження кількості продукту реакції  

за масою (об’ємом) вихідної речовини, що містить домішки 
 

Для розв’язування задач з цього розділу можна використовувати 
один із запропонованих алгоритмів. 
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Алгоритм 1А 
 

1. Найти масову частку чистої речовини у вихідній речовині за 
формулою: 

... %%100% домрч    

2. Найти масу чистої речовини за формулою: 

%100

% ...
..

загрч
рч

m
m





.
 

3. Визначити кількість (масу, об’єм) продукту за рівнянням 
реакції (використати алгоритм А). 

 
Алгоритм 2А  

 
1. Найти масу домішок у вихідній речовині за формулою: 

.
%100

% ..
.

загдом
дом

m
m





 

2. Найти масу (об’єм) чистої речовини за формулою: 

.... домзагрч mmm   

3. Визначити масу (об’єм) продукту реакції за рівнянням реакції 
(використати алгоритм А). 

 
Алгоритм 3Б  

 
1. Найти масову частку чистої речовини у вихідній речовині за 

формулою:
 
 

... %%100% домрч    
2. Найти масу чистої речовини за формулою: 

%100

% ...
..

загрч
рч

m
m





. 
3. Визначити кількість (масу, об’єм) продукту за рівнянням 

реакції (використати алгоритм Б). 
 

Приклад. Який об’єм ацетилену (С2Н2) (н.у.) можна одержати 
взаємодією води з 1 кг технічного кальцій карбіду (СаС2), масова 
частка домішок в якому складає 20% ? 
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Дано: 
m(CaC2) = 1 кг                                     Розв’язання:  
(доміш.) = 20 %                  22222 HCOHCaOH2CaC ; 
                                                          ν(СаС2) : ν(С2Н2) = 1:1; 

V0(C2H2) - ?                                            
M

m
  

                         М(СаС2) = 64 г/моль = 0,064 кг/моль 
                                         Масу кальцій карбіду обчислюємо за 

формулою масової частки компонента суміші 
 

 
  %100

.


сумm

рm , 

 

Звідси: m(p) = ωm(сум). 
ω(CaC2) = 100%  ω(доміш.) = 100%  20% = 80%,  або 0,8; 
m(CaC2) = 0,81 кг = 0,8 кг; 

    ;5,12
/064,0

8,0
222 моль

молькг

кг
CaCHC   

V = νVm; 
V(C2H2) = 12,5 моль22,4 л/моль = 280 л. 
 
Відповідь: можна отримати 280 л ацетилену. 
 

91. Визначити об’єм сульфур (IV) оксиду  (н.у.), що можна 
одержати шляхом випалу 200 г піриту, що містить 12% домішок. 
(Відповідь. 66 л). 

92. Визначити масу натрій силікату, отриманого при сплавленні 400 
г піску, що містить 0,1 масову частку домішок, із надлишком 
кальцинованої соди. (Відповідь. 732 г). 

93. Визначити масу аміаку, що утвориться при взаємодії 34,32 л 
азоту (н.у.), що містить 2,1% домішок, із воднем. (Відповідь. 51 г). 

94. Визначити масу нітратної кислоти, що можна одержати при 
розчиненні 48,59 л нітроген (IV) оксиду  (н.у.), що містить 7,8% 
домішок у воді, при надлишку кисню. (Відповідь. 126 г). 

95. Визначити масу заліза, що утвориться при відновленні 900 г 
Fe2O3, що містить 0,2 масові частки домішок, газоподібним 
воднем. (Відповідь. 504 г). 

29



 
 

96. Визначити об’єм ацетилену (н.у.), що виділиться при взаємодії з 
водою 128 г кальцій карбіду, що містить 25% домішок. 
(Відповідь. 33,6 л). 

97. Який об’єм сірководню (н.у.) можна одержати з технічного 
ферум сульфіду масою 5 кг, якщо масова частка домішок у ньому 
12% ? (Відповідь. 1,12 м3). 

98. Яку масу фосфору можна одержати з 6,2 кг фосфориту, що 
містить 16% домішок? (Відповідь. 1,04 т). 

99. Який об’єм водню виділиться при взаємодії 36 г алюмінію, що 
містить 14% домішок із надлишком розчину натрій гідроксиду? 
(Відповідь. 38,5 л). 

100. Який об’єм хлору виділиться при взаємодії 220 г калій 
біхромату, що містить 15% домішок із надлишком хлоридної 
кислоти? (Відповідь. 42,7 л). 

 
2.3 Знаходження масової частки домішок у вихідній речовині 
за відомими масами вихідної речовини та продукту реакції 

 
Алгоритм 1  

 

1. Розрахувати за рівнянням реакції масу (об’єм) чистої 
речовини за відомими масами (об’ємами) вихідної речовини та 
продукту реакції (використати алгоритм А чи Б). 

2. Найти масу чистої речовини за формулою: 

.
%100

%
.

..
..

заг

рч
рч m

m 
  

3. Визначити масову частку домішок у вихідній речовині за 
формулою: 

.%%100% ... рчдом    
 

Алгоритм 2  
 

1. Розрахувати за рівнянням реакції масу (об’єм) чистої 
речовини за відомими масами (об’ємами) вихідної речовини та 
продукту реакції (використати алгоритм А чи Б). 

2. Найти масу домішок у вихідній речовині за формулою: 
..... рчзагдом mmm   

3. Визначити масову частку домішок у вихідній речовині за 
формулою: 
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Приклад. При взаємодії 20,8 г кальцинованої соди з надлишком 
хлоридної кислоти одержали 3,28 л карбон (IV) оксиду (н.у.). 
Визначити масову частку домішок у соді. 
 
 

Дано: 
m(cоди)=20,8г 
Vо(CO2)=3,28 л 

                             Розв’язання: 
         
Яка маса Na2CO3 містилась у соді ? 
          

            х г                                    3,28 л 
         Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2 + H2O 
            106 г                                 22,4 л 

        г
л

лг
x

л

л

г

x
52,15

4,22

28,3106
;

4,22

28,3

106



 . 

        Яка маса домішок у суміші ? 
         m(дом) = 20,8 г  15,52 г = 5,28 г. 
        Яка масова частка домішок? 

        
 
  %38,25%100

8,20

28,5
%100

.

.


г

г

сумm

домm . 

ω(домішок)-? 
 

 
Відповідь: кальцинована сода містить 25,38% домішок. 
 

101. Визначити масову частку домішок у фенолі, якщо при взаємодії 
5,2 г фенолу з надлишком розчину натрій гідроксиду утворилося 
5,8 г натрій феноляту. (Відповідь. 9,6%). 

102. При взаємодії 20 г фенолу з надлишком бромної води одержали 
бромпохідне масою  66,2 г. Визначити масову частку домішок у 
фенолі. (Відповідь. 6%). 

103. При взаємодії бутанолу-2 масою 8,2 г із надлишком бромідної 
кислоти одержали бромпохідне, із якого синтезували 3,4 - 
диметилгексан масою 4,5 г. Визначити масову частку домішок у 
бутанолі-2. (Відповідь. 9,8%). 

104. З пропанолу-2 масою 13,5 г одержали бромпропан масою 24,6 
г. Визначити масову частку домішок у пропанолі. (Відповідь. 
11,1%). 
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105. При зануренні зразка технічного кальцій карбіду масою 0,08 кг 
у воду,виділилося 22,4 л (н.у.) ацетилену. Визначити масову 
частку домішок у технічному кальцій карбіді. (Відповідь. 20%). 

106. Із 120 г чавунних ошурок одержали 0,1 г магній оксиду. 
Визначити масову частку магнію в чавуні. (Відповідь. 0,05%). 

107. При прожарюванні 100 г вапняку утворилося 40 г карбон (IV) 
оксиду. Визначити масову частку некарбонатних домішок у 
цьому зразку. (Відповідь. 9,1%). 

108. Через ємність із розчином калій йодиду було пропущено 2 л 
повітря (н.у.), що містить домішки хлору. При цьому виділилося 
91,6 мл парів йоду (н.у.). Визначити об’ємну частку домішок  
хлору в повітрі. (Відповідь. 4,58%). 

109. При дії розчину сульфатної кислоти на 1 кг технічного магній 
карбонату виділилося 224 л вуглекислого газу (н.у.). Визначити 
масову частку домішок у цьому зразку. (Відповідь. 16%). 

110. При прожарюванні вапняку масою 500 г виділилося 89,6 л 
вуглекислого газу (н.у.). Визначити масову частку кальцій 
карбонату у вапняку. (Відповідь. 80%). 

 
2.4 Знаходження маси вихідної речовини, яка містить домішки, 

за відомою масою продукту реакції 
 

Алгоритм 
 

1. Розрахувати за рівнянням реакції масу (об’єм) чистої вихідної 
речовини (використати алгоритм А чи Б). 

2. Найти масову частку чистої речовини у вихідній речовині за 
формулою: 

... %%100% домрч    
3. Визначити загальну масу вихідної речовини за формулою: 

.
%

%100
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..
.

рч

рч
заг

m
m




  

Примітка: пункти 1 та 2 даного алгоритму можна виконувати в будь-
якій послідовності. 

 
Приклад. Визначити масу природної крейди, що містить 15% 
домішок, яка потрібна для отримання 168 г негашеного вапна. 
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         Дано:                                                          Розв’язання: 
mтеор(СaO) = 168 г           ч.р. = 100%  дом. = 100%  15% = 85%. 
дом. = 15%                                                         168 г 
                                                      СaCO3 

ot  CaO + CO2 
mзаг(крейди) - ?                          1 моль             1 моль 
                                                    100 г/моль       56 г/моль 
                                                    100 г                56 г. 

  .300
56

100168
3.. г

г

гг
CaCOmх рч 


  

   
  .94,352

%85

%100300%100

3..

3.. г
г

СaCO

СaCOm
крейдиm

рч

рч
заг 








 

 
Відповідь: для отримання 168 г негашеного вапна потрібно 

352,94 г природної крейди, що містить 15% домішок. 
 

111. Обчислити об’єм ацетилену (н.у.), що містить 18% домішок, 
який потрібно взяти для одержання 200 г бензолу. (Відповідь.    
210 л). 

112. Визначити масу кальцій карбіду, що містить 20% домішок, 
який потрібно взяти для одержання 56 л ацетилену (н.у.). 
(Відповідь. 200 г). 

113. Визначити масу етанолу, що містить 5% домішок, який 
потрібний для одержання 150 г оцтової кислоти. (Відповідь. 121 
г). 

114. Яку масу крохмалю, що містить 20% домішок потрібно, взяти 
для одержання 180 г глюкози? (Відповідь. 202,5 г). 

115. Яку масу кальцій карбіду, що містить 20% домішок, потрібно 
взяти для одержання 100 г оцтової кислоти. (Відповідь. 133,6 л). 

116. Визначити масу натрій гідроксиду, що містить 5% домішок, 
який потрібний для гідролізу тригліцериду стеаринової кислоти 
масою 8,9 г. (Відповідь. 1,2 г). 

117. Визначити масу кальцію, що містить 8% домішок, який 
потрібний для одержання 40 л водню (н.у.). (Відповідь. 78 г). 

118. Яку масу кальцинованої соди, що містить 20% домішок, 
потрібно взяти для одержання 2,24 л (н.у.) карбон (IV) оксиду? 
(Відповідь. 13,25 г). 
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119. Яку масу вугілля, що містить 8% негорючих домішок, потрібно 
взяти для одержання 500 м3 карбон (II) оксиду (н.у.)? (Відповідь. 
291 кг). 

120. Яку масу цинкової обманки, що містить 20% домішок, потрібно 
взяти, щоб одержати 224 л сірчистого газу (н.у.)? (Відповідь. 
1212,5 г). 

 
2.5 Визначення кількості продукту реакції, якщо відома масова 

(об’ємна)  
частка виходу продукту реакції 

 

Алгоритм 
 

1. Розрахувати за рівнянням реакції теоретично можливу масу 
(об’єм) продукту реакції (використати алгоритм А чи Б). 

2. Визначити практично одержану масу (об’єм) продукту за 
формулою: 
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%100
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теорвих
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Приклад. Визначити кількість речовини ферум(ІІ) хлориду, 
утвореного в результаті взаємодії 28 г заліза з надлишком хлоридної 
кислоти, якщо масова частка виходу солі становить 95%. 
 
        Дано:                                                     Розв’язання: 
m(Fe) = 28 г                            28 г                     х моль  
вих. (%) = 95%                        Fe   +  2HCl  =  FeCl2  +  H2 

                                                                         56 г                     1 моль 
N(FeCl2) - ?            Яку кількість речовини FeCl2 можна одержати  

теоретично? 

                                   ;
156

28
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х

г

г
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х 5,0

56

128



  . 

Яку кількість речовини FeCl2 одержують практично?     
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. 

Відповідь: можна одержати 0,475 моль FeCl2. 
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121. Визначити об’єм гідроген хлориду, що можна одержати з 115 г 
натрій хлориду, якщо вихід продукту складає 70%. (Відповідь. 
30,8 л). 

122. Визначити масу срібла, що випадає в осад у результаті реакції 
“срібного дзеркала”  з 6,6 г етаналя, якщо втрати складають 8%. 
(Відповідь. 29,8 г). 

123. Обчислити масу заліза, що утвориться при відновленні 960 г 
ферум (ІІІ)оксиду, якщо вихід продукту реакції складає 91%. 
(Відповідь.     612 г). 

124. Визначити масу бутанолу, що можна одержати з 18 г бутену-1, 
якщо втрати складають 16%. (Відповідь. 20 г). 

125. Обчислити об’єм пропілену (н.у.), що можна одержати при 
дегідратації 100 кг пропанолу, якщо вихід продукту 82%. 
(Відповідь. 57 кг). 

126. Визначити масу сульфур(VI) оксиду , що можна одержати з 84 
л сульфур (IV) оксиду , якщо втрати складають 8%. (Відповідь. 
276 г). 

127. Знайти об’єм карбон(IV) оксиду , що можна одержати з 120 г 
кальцій карбонату, якщо вихід продукту реакції 88%. (Відповідь. 
23,7 л). 

128. Обчислити масу оцтової кислоти, що можна одержати з 88 г 
оцтового альдегіду, якщо вихід продукту реакції складає 98%. 
(Відповідь.     117,6 г). 

129. Яка маса феніламоній хлориду утвориться при взаємодії 10 г 
аніліну з надлишком безводного гідроген хлориду, якщо вихід 
продукту складає 80%. (Відповідь. 11 г). 

130. Яка маса аніліну буде отримана при пропусканні водню через 
нітробензол масою 16 г, якщо вихід продукту 85% ? (Відповідь. 
10 г). 

 
2.6 Визначення масової (об’ємної) частки виходу продукту реакції  
за відомими масами (об’ємами) вихідної речовини та продукту 

реакції 
 

Алгоритм 
 

1. Розрахувати за рівнянням реакції теоретично можливу масу 
(об’єм) продукту реакції (використати алгоритм А чи Б). 

2. Визначити вихід продукту реакції за формулою: 
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Приклад. З 320 кг сірчаного колчедану з масовою часткою сульфуру 
45% одержали 405 кг сульфатної кислоти. Визначити масову частку 
виходу кислоти ? 

       
 Дано:                                                           Розв’язання: 
m(FeS2) = 320 кг                                    144 кг         х кг 
(S) = 45%                              FeS2     2S       2H2SO4 

mпр.(H2SO4) = 405 кг                              64 кг          196 кг 
      вих - ?  
                                      Яка маса сульфуру міститься в  колчедані? 

 
 

   
.144

%100

320%45

%100

)(

%;100)(

2

2

кг
кгFeSmS

Sm

FeSm

Sm
S














 

Яку масу сульфатної кислоти теоретично можна одержати? 
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           Яка масова частка виходу? 
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Відповідь: масова частка виходу становить 91,84%. 
 

131. Визначити вихід гідроген хлориду, якщо в реакції натрій 
хлориду масою 11,7 г із надлишком сульфатної кислоти одержали 
його 3,8 л (н.у.). (Відповідь. 85%). 

132. При дії Н2SO4 (конц.) на натрій бромід масою 10,3 г виділився 
сульфур(IV) оксид  об’ємом 0,896 л (н.у.). Обчислити об’ємну 
частку виходу продукту. (Відповідь. 80%). 

133. При переробці плавикового шпату масою 500 кг отримано 
гідроген фторид масою 200 кг. Визначити масову частку виходу 
продукту. (Відповідь. 78%). 

134. Визначити вихід продукту реакції, якщо з 20,4 г калій хлорату 
отримано 4,48 л (н.у.) кисню. (Відповідь. 80%). 
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135. Знайти вихід ферум (ІІ) сульфіду в реакції взаємодії сірки із 
залізом, якщо з 9,6 г сірки одержали 25 г сульфіду. (Відповідь. 
95%). 

136. При здійсненні перетворення I2HIAgІ із 50,8 г йоду 
одержали аргентум йодид масою 61,1 г. Визначити масову частку 
виходу продукту. (Відповідь. 65%). 

137. У сталевому балоні об’ємом 5 л знаходиться аміак при 
температурі 22оС і тиску 620 кПа. Увесь амоніак пропустили 
через надлишок розчину сульфатної кислоти. При цьому 
одержали 132 г амоній гідрогенсульфату. Визначити вихід 
продукту. (Відповідь. 92%). 

138. При відновленні воднем кобальт (ІІ) оксиду  масою 22,75 г 
одержали 12,98 г кобальту. Визначити масову частку виходу 
продукту. (Відповідь. 73%). 

139. Через розчин масою 50 г із масовою часткою натрій йодиду 
15% пропустили надлишок хлору. Виділився йод масою 5,6 г. 
Визначити вихід продукту реакції. (Відповідь. 88%). 

140. З ацетилену об’ємом 3,36 л (н.у.) одержали бензол об’ємом 2,5 
мл. Визначити вихід продукту реакції, якщо густина бензолу 
дорівнює 0,884 г/см3. (Відповідь. 38%). 

 
2.7 Знаходження маси вихідної речовини за відомою масою 
продукту реакції та відомою масовою часткою виходу 

продукту реакції 
 

Алгоритм 
 

1. Розрахувати теоретичну масу продукту реакції за формулою: 
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2. Визначити масу вихідної речовини за рівнянням реакції 
(використати алгоритм А чи Б). 
 

Приклад. Визначити масу фосфору, необхідного для одержання 200 
кг ортофосфатної кислоти, якщо масова частка виходу кислоти 
складає 90%. 
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  Дано:                                             Розв’язання: 

mр-ну(H3PO4) = 200 кг                         %.100
.

. 
теор

практ

m

m
  

(H3PO4) = 90%                    1.Яку масу ортофосфатної кислоти 
можна одержати теоретично? 

m(P) - ?                                4P + 5O2  2P2O5;   
                                              M(P) = 31г/моль; 
                                              M(H3PO4) = 98г/моль; 
                                             2P2O5 + 6H2O  4H3PO4; 
                                             4P + 5O2 + 6H2O  4H3PO4; 
                                           x кг     222,2 кг 

P    H3PO4; 
                                          31 кг    98 кг 
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                             2.Яку масу фосфору використано? 
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Відповідь: фосфору використано 70,29 кг. 
 

141. Визначити масу піриту, якщо з нього було отримано 3,93 л 
сульфур (IV) оксиду (н.у.) при виході продукту реакції 85%. 
(Відповідь. 12 г). 

142. Визначити масу нітратної (V) кислоти, що прореагувала з 
міддю, якщо при цьому було отримано 2,24 л (н.у.) нітроген (IV) 
оксиду з виходом 75%. (Відповідь. 16,38  г). 

143. Яка маса заліза вступила у взаємодію з хлором, якщо було 
отримано    38 г ферум хлориду. Масова частка виходу продукту 
реакції 89%. (Відповідь. 15 г). 

144. Визначити масу магній карбонату, що вступив у взаємодію із 
хлоридною кислотою, якщо було отримано 44,8 л карбон (IV) 
оксиду (н.у.) із виходом 90%. (Відповідь. 184,8 г). 

145. При дії надлишку натрію на пропанол утворилося 18 г натрій 
пропілату з виходом 90%. Визначити масу пропанолу, що 
вступив у реакцію. (Відповідь. 14,4 г ). 
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146. При нейтралізації фенолу натрій гідроксидом отримано 12,22 г 
феноляту з виходом 97%. Визначити масу фенолу, взятого для 
реакції. (Відповідь. 10,2 г). 

147. При дії хлору на бензол отримано 14,7 г гексахлорциклогексану 
з масовою часткою виходу 85%. Яка маса бензолу взята для 
реакції?  (Відповідь. 4,68 г). 

148. При дії розчину натрій гідроксиду на силіцій отримано 6,272 л 
(н.у.) водню з виходом 70%. Визначити масу силіцію, що 
вступив у реакцію. (Відповідь. 5,6 г). 

149. Яка маса купрум (ІІ) оксиду відновлена воднем, якщо отримано 
86 г міді з виходом 98% ?  (Відповідь. 110  г). 

150. У реакції етерифікації отриманий етиловий ефір оцтової кислоти 
масою 18,25 г із масовою часткою виходу 80%. Яка маса оцтової 
кислоти вступила в реакцію? (Відповідь. 15,6 г). 
 

2.8 Задачі на надлишок однієї з речовин 
 

Надлишок – маса, об’єм чи кількість речовини, задані за 
умовою в кількостях, більших за необхідне, виходячи із закону 
збереження маси речовини. 

Нестача – маса, об’єм чи кількість речовини, задані за умовою в 
кількостях, менших за необхідне, виходячи із закону збереження маси 
речовини. 

Якщо в умові задачі зазначені кількості (маси, об’єми) обох 
реагентів, то перш за все слід перевірити, який з них знаходиться у 
надлишку. Подальші розрахунки проводять за реагентом, що 
повністю реагує (знаходиться у нестачі). 

 

Алгоритм 
 

1. Складаємо коротку умову задачі. 
2. Обчислюємо молярні маси вихідних речовин. 
3. Обчислюємо кількості вихідних речовин за формулами: 

.;
mV

V

M

m
   

4. Перевіряємо можливість перебігу хімічної реакції з 
утворенням середньої чи кислої солі. 

5. Складаємо кількісне співвідношення вихідних речовин: 
- за умовою задачі ; 
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- за рівнянням реакції. 
Визначаємо яка речовина в надлишку, яка в нестачі. 
6. Проводимо розрахунок продукту реакції за речовиною, що 

дана в нестачі. 

Приклад. Кальцій оксид масою 28 г обробили нітратною кислотою 
масою 52 г. Знайти масу одержаного  кальцій нітрату. 
        Дано:                                                   Розв’язання: 
    m(CaO) = 28 г                     1.Яка з речовин взята в надлишку? 
    m(HNO3) = 52 г              M(CaO) = 56 г/моль; M(HNO3) = 63 г/моль; 
     m(CaNO3) - ?                                               

;
M

m
  

;5,0
/56

28
)( моль

мольг

г
CaO   

;82,0
/63

52
)( 3 моль

мольг

г
HNO   

CaO + 2HNO3  Ca(NO3)2 + H2O. 
Оскільки на 1 моль СаО потрібно 2 моль HNO3, то СаО взято у 

надлишку. 
2. Яку масу кальцій нітрату одержимо? 

2 моля HNO3 відповідають 1 молю Ca(NO3)2. 

.41,0
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1
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2
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мольмоль
х
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M(Ca(NO3)2) = 164 г/моль; 
m(Ca(NO3)2) = M = 0,41 моль164 г/моль = 67,24 г. 

 
Відповідь: 67,24 г кальцій нітрату. 
 

151. Яку масу алюміній сульфіду можна одержати з 5,4 г алюмінію і 
16 г сірки? (Відповідь. 15 г). 

152. Яку масу амоній хлориду можна отримати з аміаку масою 30 г і 
гідрогенхлориду масою 73 г ? (Відповідь. 94 г). 

153. Суміш 1,48 г кальцій гідроксиду і 3 г амоній сульфату нагріли 
до припинення реакції. Який об’єм аміаку виділився (н.у.)? 
(Відповідь.    0,896 л). 

154. Знайдіть масу осаду, отриманого при взаємодії 34 г аргентум 
нітрату і 21 г барій хлориду. (Відповідь. 28,7 г). 
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155. Яка маса купрум гідроксиду (II) утвориться при зливанні 
розчину, що містить 35 г купрум (II) сульфату із розчином, який 
містить 0,4 моль натрій гідроксиду. (Відповідь. 19,6 г). 

156. Яка кількість речовини алюміній оксиду утвориться при 
взаємодії    108 г алюмінію і 160 г ферум (III) оксиду? 
(Відповідь. 0,5 моль). 

157. Через розчин, що містить 2,5 г їдкого натра, пропустили 11,2 л 
(н.у.) гідроген сульфіду. Яка сіль і якої маси утворилася ? 
(Відповідь. 3,5 г NaHS). 

158. Визначити масу осаду, що утвориться при зливанні розчину, що 
містить 10,4 г барій хлориду, і розчину, що містить 9,48 г 
сульфатної кислоти ? (Відповідь. 11,65 г). 

159. До 140 г розчину з масовою часткою купрум (II) сульфату 16% 
додали  5,6 г порошкоподібного заліза. Визначити маси солей 
після закінчення реакції. (Відповідь. 15,2 г FeSO4;  6,4 г CuSO4). 

160. Визначити маси речовин, що будуть знаходиться у фільтраті, 
якщо до розчину масою 10 г із масовою часткою купрум (II) 
сульфату 25% долили розчин масою 20 г із масовою часткою 
натрій гідроксиду 20%. (Відповідь. 2,8 г NaOH; 2,2 г Na2SO4). 
 

2.9  Неповна взаємодія 
 

Ці задачі пов’язані з розрахунками за рівняннями реакцій, склад 
продуктів яких залежить від кількісного співвідношення реагентів. 
До таких реакцій належать: 

 1)реакції нейтралізації багатокислотних основ та 
багатоосновних кислот 

H2SO4 + NaOH  NaHS + H2O, 
H2SO4 + 2NaOH  Na2SO4 + 2H2O; 

2)реакції взаємодії карбон(IV) оксиду і сульфур(IV) оксиду з 
лугами 

NaOH + CO2  NaHCO3, 
2NaOH + CO2  Na2CO3 + H2O; 

3)реакції взаємодії основних оксидів, або води з фосфор (V) 
оксидом 

K2O + P2O5  2KPO3, 
2K2O + P2O5  K4P2O7, 
3K2O + P2O5  2K3PO4; 

4)реакції взаємодії аміаку з багатоосновними кислотами 
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NH3 + H2SO4  NH4HSO4, 
2NH3 + H2SO4  (NH4)2SO4. 

При розв’язуванні такого типу задач слід враховувати, що в 
залежності від кількісного співвідношення реагентів можливо 
утворення різних продуктів чи навіть їх суміші. Наприклад: 

а)H3PO4 + NaOH  NaH2PO4 + H2O, 
((H3PO4): (NaOH) = 1:1 

б)H3PO4 + 2NaOH  Na2HPO4 + 2H2O, 
((H3PO4): (NaOH) = 1:2 

Якщо співвідношення фосфатної кислоти до натрій гідроксиду 
більше ніж у випадку а), але менше ніж у випадку б), то утворюється 
суміш солей NaH2PO4 та Na2HPO4. 

в)H3PO4 + 3NaOH  Na3PO4 + 3H2O, 
((H3PO4): (NaOH) = 1:3. 

Якщо співвідношення фосфатної кислоти до натрій гідроксиду 
більше ніж у випадку б), але менше ніж у випадку в), то утворюється 
суміш солей Na2НPO4 та Na3PO4. 
 
Приклад. До 19,6 г розчину з масовою часткою ортофосфатної 
кислоти 20% додали 24 г розчину з масовою часткою натрій 
гідроксиду 10%. Розчин випарили до сухого стану. Визначити склад 
солей у твердому залишку. 

 
Дано: 

mр-ну(Н3PO4)=19,6г 
ω(H3PO4)=20% 
ω(NaOH)=10% 
mр-ну(NaOH)=24 г 

                                 Розв’язання: 
1.Знаходимо кількість речовини 

ортофосфатної кислоти таким чином: 

   
 ;43

43
43 POHM

POHm
POH   

М(Н3РО4) = 98 г/моль; 
M(Н3РО4) = (Н3РО4)mр-ну; 

m(кожної солі) - ? 

m(Н3РО4) = 0,219,6 = 3,92 г; 

  .04,0
/98

92,3
43 моль

мольг

г
POH   

2.Знаходимо кількість речовини натрій гідроксиду так: 

   
 ;NaOHM

NaOHm
NaOH   

M(NaOH) = 40 г/моль; 
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m(NaOH) = (NaOH)mр-ну; 
m(NaOH) = 0,124 г = 2,4 г; 

ν(NaOH) = 2,4 г/40 г/моль = 0,06 моль. 
3.Взаємодія між ортофосфатною кислотою і натрій гідроксидом 

відбувається за рівняннями: 
H3PO4 + NaOH  NaH2PO4 + H2O; 

 NaH2PO4 + NaOH   Na2HPO4 + H2O; 
NaHPO4 + NaOH  Na3PO4 + H2O. 

У твердому залишку може бути натрій дигідрогенфосфат, натрій 
гідрогенфосфат, натрій фосфат. 

4. Перевіряємо можливість утворення натрій дигідрогенфосфату 
ν(Н3РО4) : ν(NaOH) = 1:1, 

ν(Н3РО4) = ν(NaOH) = 0,04 моль. 
Для реакції 0,04 моль ортофосфатної кислоти витратиться 0,04 

натрій гідроксиду. Залишиться 0,06  0,04 = 0,02 моль натрій 
гідроксиду. 

Ортофосфатну кислоту дано в недостачі. 
ν(Н3РО4) : ν(NaH2РО4) = 1:1 

ν(Н3РО4) = ν(NaH2РО4) = 0,04 моль 
Утвориться 0,04 моль натрій дигідрогенфосфату. 
5. Надлишок натрій гідроксиду буде реагувати з утворенням 

натрій дигідрогенфосфату 
ν(NaOH) : ν(NaH2РО4) = 1:1, 
ν(NaOН) = ν(NaH2РО4). 

У цій реакції дано 0,02 моль натрій гідроксиду і 0,04 моль натрій 
дигідрогенфосфату. Отже, натрій гідроксид взятий у недостачі. Тоді 
весь луг витратиться і залишиться 0,04  0,02 = 0,02 моль натрій 
дигідрогенфосфату. 

За відношенням ν(NaOH):ν(Na2HРО4) = 1:1 визначаємо кількість 
речовини натрій гідрогенфосфату  

ν(NaOН) = ν(Na2H2РО4) = 0,02 моль. 
Отже, в розчині залишилось 0,02 моль натрій 

дигідрогенфосфату і 0,02 моль натрій гідрогенфосфату. 
6. Визначаємо маси солей у твердому залишку, отриманному 

після випарювання у такий спосіб: 
m = νM; 

M(NaH2PO4) = 120 г/моль; 
M(Na2HPO4) = 142 г/моль; 

m(NaH2PO4) = 0,02 моль120 г/моль = 2,4 г; 
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m(Na2HPO4) = 0,02 моль142 г/моль = 2,84 г. 
 

Відповідь: у твердому залишку міститься 2,4 г натрій 
дигідрогенфосфату та 2,84 г натрій гідрогенфосфату. 

 
161. До 200 г розчину з масовою часткою натрій карбонату 5,3% 

додали 50 г розчину хлоридної кислоти з масовою часткою 
гідроген хлориду 10,22%. Визначити склад продуктів, що 
утворилися та їхні масові частки в розчині. (Відповідь. 3,30% 
NaCl; 2,03% NaHCO3). 

162. До 200 г розчину з масовою часткою натрій карбонату 5,3% 
додали 300 г розчину нітратної (V) кислоти розчиненої речовини 
3,36%. Визначити склад продуктів, що утворилися, і їхні масові 
частки (%) у розчині. (Відповідь. 2,20% NaNO3; 0,69% NaHCO3). 

163. Через розчин, що містить 49 г ортофосфатної кислоти, 
пропустили аміак масою 10,2 г. Визначити склад і маси  солей , 
що утворилися.  (Відповідь. 46 г NH4H2PO4; 13,2 г (NH4)2 HPO4). 

164. До розчину масою 200 г із масовою часткою ортофосфатної 
кислоти 4,9% долили 50 г 6,4%-ного розчину їдкого натра. 
Визначити масові частки компонентів розчину після перебігу 
реакції. (Відповідь. 3,84% NaH2PO4; 0,78 %  H3PO4). 

165. До 200 г розчину ортофосфатної кислоти з масовою часткою 
4,9% додали розчин масою 300 г із масовою часткою їдкого 
натру 1,6%. Визначити масові частки компонентів розчину після 
перебігу реакції. (Відповідь. 1,92% NaH2PO4; 0,57% Na2 HPO4). 

166. До розчину масою 200 г із масовою часткою ортофосфатної 
кислоти 4,9% додали 300 г розчину з масовою часткою їдкого 
натра 3,2%. Визначити склад продуктів, що утворилися, і їхню 
концентрацію в розчині. (Відповідь. 1,7% Na2HPO4; 1,3% 
Na3PO4). 

167. До розчину масою 400 г із масовою часткою натрій карбонату 
5,3% додали 200 г розчину з масовою часткою хлоридної 
кислоти 5,11%. Визначити склад продуктів, що утворилися, і 
їхні масові частки в розчині. (Відповідь. 1,69% NaHCO3; 2,75% 
NaCl). 

168. До 200 мл 0,5 М розчину сульфатної кислоти додали 150 мл 1 М 
розчину натрій гідроксиду. Які солі й у якій кількості 
утворилися при цьому? (Відповідь. По 0,05 моль Na2SO4 і 
NaHSO4). 
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169. Розчин ортофосфатної кислоти масою 100 г із масовою часткою 
кислоти 9,8% змішали з розчином калій гідрогенфосфату масою 
200 г із масовою часткою речовини 17,4%. Визначити масові 
частки солей у розчині після закінчення реакції. (Відповідь. 
11,6% K2HPO4; 9,1% KH2PO4). 

170. Які солі й у якій кількості (г) утворяться, якщо 5,6 л амоніаку 
(н.у.) пропустити через 230 г розчину амоній дигідрогенфосфату 
з масовою часткою солі 10% ?  (Відповідь. 19,8 г (NH4)2HPO4; 
7,45 г (NH4)3PO4). 

 
3 ВИВЕДЕННЯ ФОРМУЛИ РЕЧОВИНИ 

 
При виконанні розрахунків, пов’язаних із знаходженням 

хімічних формул речовин, необхідно згадати такі поняття: відносна 
атомна маса, відносна молекулярна маса та масова частка елемента. 

Для рішення задач на знаходження найпростішої формули 
невідомої речовини можна використовувати даний алгоритм: 

1.Позначити формулу сполуки з індексами (x, y, z) у такий 
спосіб: 

AX BY CZ. 
2.Розрахувати відношення x:y:z через масові частки елементів 

таким чином: 
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3.Отримані цифри поділити або помножити на одне і те ж число 
для отримання цілих значень x, y, z. 

4.Записати формулу. 
Коли в умові задачі містяться дані про молекулярну (молярну) 

масу речовини чи відносну густину, то це дозволить встановити її 
істинну формулу. Для цього потрібно обчислити молекулярну масу 
найпростішої формули та порівняти її з даною за умовою задачі. 
Якщо дійсна молекулярна маса речовини більша за молекулярну масу 
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найпростішої формули в n раз, то слід збільшити індекси 
найпростішої формули у таку кількість разів. 

 
3.1  Знаходження найпростішої формули невідомої речовини за 
даними масових часток або масових часток складових речовин 

 
Приклад. Знайти формулу кристалогідрату, якщо в ній масові 
частки: купруму – 25,6%, сульфуру – 12,8%, оксигену – 25,6%, води – 
36%. 

 
Дано: 

(Cu)=25,6%; 
(S)=12,8%; 
(O)=25,6%; 
(H2O)=36%. 

                                   Розв’язання: 
Установити формулу кристалогідрату 

Cu:S:O:H2O = 
18

36
:

16

6,25
:

32

8,12
:

64

6,25
0,4:0,4:1,6:2= 

= 1:1:4:5, 
              

CuXSYOZnH2

O-? 
CuSO45H2O. 
Відповідь: формула кристалогідрату               

CuSO45H2O. 
 

171. Визначити формулу речовини, якщо відомо, що в її склад 
входять  такі елементи кальцій (масова частка 0,4), карбон 
(масова частка 0,12) і оксиген (масова частка 0,48). (Відповідь. 
CaCO3). 

172. Визначити хімічну формулу нітроген оксиду, масова частка 
нітрогену в якій складає 63,64%, а оксигену  36,36%. 
(Відповідь. N2O). 

173. Масові частки мангану і оксигену в манган оксиді дорівнюють 
відповідно 63,2% і 36,8%. Визначити найпростішу формулу 
цього оксиду.  (Відповідь. MnO2). 

174. Свинець утворює із магнієм інтерметалічну сполуку, масова 
частка  Mg  у якій дорівнює 18,8%. Визначити найпростішу 
формулу сполуки. (Відповідь. PbMg2). 

175. Масові частки натрій оксиду, кальцій оксиду, силіцій (IV) 
оксиду  в мінералі рівні відповідно: 13; 11,7 і 75,3%. Визначити 
найпростішу формулу мінералу. (Відповідь. Na2OCaO6SiO2). 

176. Масові частки гідрогену, йоду, оксигену в кислоті рівні 
відповідно 2,2; 55,7;42,1%. Визначити найпростішу формулу 
кислоти. (Відповідь. H5IO6). 
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177. Срібло утворює з алюмінієм інтерметалічну сполуку, масова 
частка аргентуму в якій дорівнює 87%. Визначити найпростішу 
формулу сполуки. (Відповідь. As8Al5). 

178. Масові частки силіцій (IV) оксиду , кальцій оксиду, натрій 
оксиду в мінералі рівні відповідно 77,5; 14,5 і 8%. Визначити 
найпростішу формулу мінералу. (Відповідь. Na2O2CaO10SiO2). 

179. У сполуці калію, хлору і оксигену масові частки елементів рівні 
відповідно: 31,8; 29,0; 39,2%. Установити формулу цієї 
речовини. (Відповідь. KClO3). 

180. До складу хімічної речовини входять кальцій (масова частка 
29,4%), сульфур (23,5%) і оксиген (47,1%). Визначити формулу 
цієї сполуки. (Відповідь. CaSO4). 
 

3.2  Знаходження молекулярної формули речовини за даними 
масових часток елементів (або масової частки відомої 
сполуки, що входить до складу невідомої речовини) та її 

молярної маси (або відносної густини) 
 

Приклад. Масова частка гідрогену в газі, який містить бор і гідроген, 
дорівнює 18,5%. Відносна густина цього газу за воднем 27. 
Визначити молекулярну формулу газу.  

 
Дано: 
27D

2H   

 (H) = 18,5% 

                         Розв’язання: 
1. Обчислимо масову частку бору в сполуці так: 
(B) = 100  18,5 = 81,5% 
2. Визначимо молярну масу газу таким чином: 
М(газу) =

2HD М(Н2) = 272 = 54 г/моль; 
  Формула - ? 

3. Розрахуємо число атомів бору в молекулі газу в такий спосіб: 

     
  4

11

815,054








BM

BHBM
Bn YX 

. 

4. Розрахуємо число атомів водню в молекулі газу так: 

     
  10

1

815,054








HM

HHBM
Hn YX 

. 

Отже, формула газу В4Н10. 
 
Відповідь: В4Н10 – молекулярна формула газу. 
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191. Масові частки сульфуру, флуору в сполуці відповідно 

дорівнюють 25,2% і 74,8%. Молярна маса речовини становить 
254 г/мoль. Визначити молекулярну формулу сполуки. 
(Відповідь. S2F10). 

192. Масові частки сульфуру і гідрогену в речовині відповідно 
складають 96,97 і 3,03%. Молярна маса цієї речовини 66 г/моль. 
Визначити молекулярну формулу речовини. (Відповідь. H2S2). 

193. Масова частка силіцію в газі, що містить силіцій і гідроген, 
дорівнює 91,3%. Відносна густина цього газу за повітрям 3,172. 
Визначити молекулярну формулу газу. (Відповідь. Si3H8). 

194. Знайти молекулярну формулу речовини, що містить (за масою) 
93,75% карбону і 6,25% гідрогену, якщо густина цієї речовини 
за повітрям дорівнює 4,41. (Відповідь. C10H8). 

195. Назвати органічну речовину і знайдіть її молекулярну формулу, 
якщо масова частка карбону в речовині складає 80%, а гідрогену 
- 20%. Відносна густина речовини за воднем дорівнює 15. 
(Відповідь. C2H6).     

196. Визначити молекулярну формулу вуглеводню, якщо відносна 
густина його за воднем 22, а масова частка карбону 81,8% ? 
(Відповідь. С3H8). 

197. Визначити молекулярну формулу масляної кислоти, якщо 
масова частка карбону в її складі дорівнює 54,5%, оксигену  
35,4%, гідрогену  9,1%. Відносна густина її пари за воднем 
дорівнює 44. (Відповідь. C4H8O2). 

198. Визначити молекулярну формулу аніліну, якщо масові частки 
карбону 77,4%, гідрогену - 7,5%, нітрогену - 15,1%. Відносна 
густина пари за повітрям 3,21. (Відповідь. C6H7N). 

199. Деякий газ утворений бором і гідрогеном, причому масова 
частка гідрогену в ньому дорівнює 18,5%. Густина цього газу за 
воднем складає 27. Визначити формулу цього газу. (Відповідь. 
B2H5). 

200. Масові частки силіцію і гідрогену, що входять до складу деякої 
сполуки, дорівнюють відповідно 91,3% і 8,7%. Визначити 
формулу сполуки, якщо густина її пари за повітрям дорівнює 
3,172. (Відповідь. Si3H8). 
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3.3  Знаходження формули кристалогідрату 
 

Приклад. При прожарюванні кристалогідрату кальцій хлориду 
масою 5,88 г утворилася сконденсована вода об’ємом 1,44 мл. 
Визначити кількість речовини води, що міститься в 1 молі 
кристалогідрату. 
 

Дано: 
m(CaCl2xH2O)=5,
88г 
V(H2O)=1,44 мл 

                            Розв’язання: 
1.Складаємо схему хімічної реакції так: 

CaCl2xH2O 
ot   CaCl2 + xH2O. 

       111 + 18x г/моль   
     Формула - ? 

 2.Обчислимо кількість води в кристалогідраті 
згідно із схемою, 
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звідси х = 2. 
Отже формула кристалогідрата CaCl22H2O. 
 
Відповідь: кількість речовини води в 1 молі кристалогідрату 

дорівнює 2 моля. 
 

201. Масова частка хром(ІІІ) сульфату  в кристалогідраті дорівнює 
54,75%. Визначити кількість речовини води, що містить 1 моль 
кристалогідрату. (Відповідь. 18 моль). 

202. При прожарюванні кристалогідрату купрум(ІІ) нітрату масою 
2,42 г маса речовини зменшилася на 1,62 г. Визначити кількість 
речовини води, що міститься в 1 молі кристалогідрату. 
(Відповідь. 3 моль). 

203. При прожарюванні кристалогідрату магній сульфату масою 4,56 
г одержали твердий залишок масою 2,4 г. Визначити кількість 
речовини води, що міститься в 1 молі кристалогідрату. 
(Відповідь. 6 моль). 

204. Цинк гідроксид масою 1,98 г розчинили в нітратній (V) кислоті. 
З отриманого розчину викристалізувався кристалогідрат масою 
5,94 г. Визначити відносну молекулярну масу кристалогідрату. 
(Відповідь. 297). 

205. При прожарюванні карналіту  хКСl. yМgCl2
. zH2O масою 5,56 г 

його маса зменшилася на 2,16 г, а при прожарюванні осаду, що 
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одержали внаслідок дії розчину лугу на розчин, що містить 5,56 
г карналіту, втрати дорівнюють 0,35 г. Визначити формулу 
карналіту. (Відповідь. KClMgCl26H2O). 

206. Кристалогідрат кобальт (ІІ) хлориду  масою 476 г розчинили у 
воді об’ємом 1,5 л. При цьому утворився розчин із масовою 
часткою кобальт (ІІ) хлориду  11,23%. Визначити кількість 
речовини води, що міститься в 1 молі кристалогідрату. 
(Відповідь. 6 моль). 

207. Визначити формулу кристалогідрату натрій карбонату, якщо 
його наважка масою 28,6 г після висушування зменшилася до 
10,6 г. (Відповідь. Na2CO310H2O). 

208. При нагріванні 1,61 г кристалогідрату натрій сульфіту 
утворилося 0,751 г безводної солі. Установити формулу 
кристалогідрату. (Відповідь. Na2SO38H2O). 

209. Кристалогідрат солі містить 18,85% натрію, 26,23% сульфуру, 
52,46% оксигену і 2,46% гідрогену. Визначити формулу 
кристалогідрату. (Відповідь. Na2SO3H2O). 

210. Яка формула кристалогідрату натрій гідрогенфосфату, якщо 
його молекулярна маса дорівнює 358? (Відповідь. 
Na2HPO412H2O). 

 
3.4 Визначення молекулярної формули сполуки за рівнянням 

хімічної реакції 
 

Приклад. Знайти формулу одноосновної насиченої карбонової 
кислоти, якщо для нейтралізації 4,8 г її потрібно 16,95 мл розчину 
калій гідроксиду з масовою часткою КОН 22,4 % (густина – 1,18 
г/см3). 

 
Дано: 

m(к-ти) = 4,8 г 
V(р-ну КОН)=16,95 мл 
(КOН) = 22,4% 
ρ(КОH) = 1,18 г/см3 

                     Розв’язання: 
        4,8 г       4,48 г 
    RCOOH + KOH  RCOOK + H2O. 
         х г           56 г  
1.Скільки грамів КОН витратили на 

нейтралізацію? 
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2. Яка молярна маса кислоти? 
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3. Яка формула кислоти ? 
Mr(COOH) = 45;   Mr(R) = 60  45 = 15;   Mr(CH3) = 15. 

Формула кислоти – СН3СООН. 
 

Відповідь: молярна маса кислоти – 60; кислота – оцтова. 
 

211. Етиленовий вуглеводень масою 16,8 г приєднує 6,72 л гідроген 
броміду (н.у.). Визначити молекулярну формулу сполуки, 
скласти ізомери. (Відповідь. С4Н8). 

212. У результаті гідролізу складного ефіру етиленглыколю і 
насиченої одноосновної кислоти утворилося 18 г кислоти, на 
нейтралізацію якої витратили 120 г розчину натрій гідроксиду з 
масовою часткою лугу 10%. Яка кислота брала участь в 
утворенні ефіру ? (Відповідь. СН3СООН). 

213. Щоб спалити 1 моль ацетиленового вуглеводню, необхідно 56 л 
кисню (н.у.). Визначити формулу сполуки. (Відповідь. С2Н2). 

214. На спалювання 0,5 моль насиченого вуглеводню витрачається 
123,2 л кисню (н.у.). Визначити формулу сполуки. (Відповідь. 
С7Н16). 

215. Вуглекислий газ, отриманий при спалюванні 0,25 моль 
дієнового вуглеводню, пропустили над розжареним вуглем. При 
цьому утворилося 33,6 л (н.у.) карбон (IV) оксиду. Визначити 
формулу вуглеводню. (Відповідь. С3Н4). 

216. При спалюванні ароматичного вуглеводню кількістю речовини 1 
моль, кількість речовини води , що утворилася , була в 2,5 раза 
менше за кількість речовини кисню, витраченого на спалювання. 
Визначити формулу сполуки. (Відповідь. С6Н6). 

217. Вуглекислий газ, отриманий  при спалюванні 1 моля дієнового 
вуглеводню, пропустили через розчин натрій гідроксиду. При 
цьому утворилося  420 г кислої солі. Виначити формулу 
сполуки. (Відповідь. С5Н8). 
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218. Пара води, що утворилася при спалюванні 0,1 моль 
ацетиленового вуглеводню, була поглинена фосфор (V) 
оксидом. При цьому утворилося 26,14 г ортофосфатної кислоти. 
Визначити формулу вуглеводню. (Відповідь. С5Н8). 

219. При спалюванні 0,5 моль циклопарафіну утворилася вода, із якої 
шляхом електролізу можна одержати 67,2 л водню (н.у.). 
Визначити формулу вуглеводню. (Відповідь. С6Н12). 

220. Визначити склад і будову насиченої одноосновної карбонової 
кислоти, якщо на нейтралізацію 7,04 г цієї кислоти необхідно 
витратити      16,95 мл розчину калій гідроксиду, густина якого 
складає 1,18 г/см3, а масова частка лугу в ньому - 22,4%. 
(Відповідь. С3Н7СООН). 

 
3.5 Визначення елемента на підставі розрахунків за хімічним                  

рівнянням реакції                       
 

Приклад. При взаємодії 12,4 г оксиду одновалентного металу з 
водою добуто 16 г цього гідроксиду. Визначити метал. 
 
 

Дано: 
m(E2O) = 12,4 г 
m(EОН) = 16 г 

Розв’язання: 
E2O + H2O2EOH; 

 (E2O):(EOH)=1:2; 
Е - ? (EOH)=2(E2O); 

 
. 

Нехай М(Е) = х г/моль, тоді 
М(Е2О) = 2х+16 (г/моль); 
М(ЕОН) = х+17 (г/моль); 
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16(2х + 16) = 212,4(х + 17); 
32х + 256 = 24,8х + 421,6; 
32х  24,8х = 421,6  256; 

7,2х = 156,6; 
х = 156,6/7,2 = 23; 
М(Е) = 23 г/моль. 
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Відповідь: цей елемент - натрій. 
 

221. При розкладі 50 г карбонату двовалентного металу виділилося 
11,2 л карбон (IV) оксиду  (н.у.). Визначити метал. (Відповідь. 
Кальцій). 

222. На взаємодію з оксидом двовалентного металу масою 4 г 
витрачено   25 г хлоридної кислоти з масової часткою гідроген 
хлориду 29,2%. Назвати метал. (Відповідь. Магній). 

223. У результаті спалювання 5,4 г тривалентного металу 
утворилося 10,2 г оксиду цього металу. Назвати метал. 
(Відповідь. Алюміній). 

224. При спалюванні 0,24 г чотиривалентного елемента утворилося   
0,448 л газу (н.у.). Визначити елемент. (Відповідь. Карбон). 

225. На спалювання двовалентного металу масою 0,4 г витратили 
0,16 г кисню. Визначити метал. (Відповідь. Кальцій). 

226. Тривалентний метал масою 9 г прореагував із хлоридною 
кислотою, і при цьому виділилося 11,2 л водню (н.у.). Визначити 
метал. (Відповідь. Алюміній). 

227. При взаємодії 4,4 г двовалентного металу з водою виділився 
водень об’ємом 1,12 л (н.у.). Визначити метал. (Відповідь. 
Стронцій). 

228. При прожарюванні на повітрі двовалентного металу масою 
0,512 г утворилося 0,64 г оксиду. Назвати метал. (Відповідь. 
Мідь). 

229. При взаємодії 19,5 г двовалентного металу з азотом утворилося 
22,3 г нітриду. Назвати метал. (Відповідь. Цинк). 

230. У результаті відновлення воднем 18,2 г оксиду п’ятивалентного 
металу утворилася 0,5 моль води. Назвати метал.  (Відповідь. 
Ванадій). 

 
3.6 Знаходження молекулярної формули речовини за 

продуктами згоряння 
 

Задачі цього типу зустрічаються і в неорганічній хімії, але у 
випадку, коли згоряють речовини органічні, до складу яких входять 
Карбон, Гідроген і, можливо, Оксиген, завжди утворюються ті самі 
продукти – вуглекислий газ і вода. Пропонуємо один з алгоритмів 
розв’язування такого типу задач. 
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Алгоритм 
 

№ Послідовність дій  Приклади виконаних дій 
 

1 2 3 
1 Прочитати текст 

задачі 
Під час спалювання речовини масою 4,6 
г утворився карбон(ІV) оксид масою 8,8 
г і вода масою 5,4 г. Густина парів цієї 
речовини за повітрям становить 1,59. 
Виведіть молекулярну формулу 
речовини. 

2  Записати скорочено 
умову задачі 

Дано: 
m(реч.) = 4,6 г 
m(СО2) = 8,8 г 
m(Н2О) = 5,4 г 
Dпов = 1,59 
Знайти: 
Формула - ? 

3  Обчислити молярну 
масу речовини за 
формулою:             Dх 

= 
)(

)(

хМ

речМ  

Dпов = 
)(

)(

повМ

речМ
;  М(пов) = 29 г/моль 

М(реч) = М(пов) · Dпов  = 29 · 1,59 =  
= 46 г/моль 
 

4  Знайти кількість 
речовини .1,0

46

6,4
.)( моль

М

m
реч   

5  Знайти кількість 
речовини та масу 
Карбону в невідомій 
речовині 

  моль
М

m
СО 2,0

44

8,8
)( 2  ; 

мольCСО 2,0)()( 2  ; 
m(C) = 120,2 = 2,4 г. 

6 Знайти кількість 
речовини та масу 
Гідрогену в невідомій 
речовині 

  моль
М

m
OH 3,0

18

4,5
)( 2  ; 

мольHH 6,0)(2)( 2   ; 
 m(Н) = 10,6 = 0,6 г. 

7  Визначити, чи 
входить до складу 
речовини Оксиген 

m(О) = m(реч) – m(С) – m(Н); 
m(О) = 4,6 – 2,4 – 0,6 = 1,6 (г). 
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1 2 3 
8  Знайти кількість 

речовини Оксигену моль
М

m
O 1,0

16

6,1
)(  . 

9  Знайти індекси для 
Карбону, Гідрогену 
та Оксигену у 
формулі речовини 

С : Н : О = 

.1:6:2
1,0

1,0
:

1,0

6,0
:

1,0

2,0

.)(

)(
:

.)(

)(
:

.)(

)(




реч

O

реч

H

реч

C










 

10  Записати істинну 
формулу речовини 

C2H6O 

 
Приклад. При спалюванні 1,3 г речовини утворюється 4,4 г карбон 
(IV) оксиду  і 0,9 г води. Відносна густина пари речовини за воднем – 
39. Визначити формулу сполуки. 

 
Дано: 

   m(реч.) = 1,3 г 
   m(CO2) = 4,4 г 
   m(H2O) = 0,9 г 
    

2HD  = 39 

                            Розв’язання: 
                            I спосіб 
1.Обчислюємо кількість карбону і гідрогену в 

речовині так: 

 

  .1,0;1,0;
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     Формула - ? 

                                    2.Обчислюємо маси карбону і гідрогену в 
речовині таким чином: 

m(C) = 0,1 моль12 г/моль = 1,2 г; 
m(H) = 0,1 моль1 г/моль = 0,1 г; 

m(O) = 0. 
Найпростіша формула СН; 

Mr(CH) = 13. 
3. Яка відносна молекулярна маса сполуки ? 

Mr = 392 = 78. 
4. Яка дійсна формула сполуки ? 

n = 78/13 = 6; С6Н6. 
2 спосіб 

1. Обчислюємо масу карбону в речовині так: 

55



 
 

.2,1;
12
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x

г

г
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2. Скільки грамів гідрогену входить до складу речовини ? 

гx
x

г

г

г
1,0;

2

9,0

18
 . 

Оксигену в сполуці немає. 
3. Яка відносна молекулярна маса речовини ? 

Mr = 392 = 78. 
4. Яка формула сполуки ? 

.6
13

78
;7812;;

1,0

1,0
;7812  xxxyx

y

x
yx  

Отже формула сполуки С6Н6. 
 
Відповідь: формула сполуки С6Н6. 
 

231. При спалюванні 5,6 л органічної речовини утворилося 16,8 л 
вуглекислого газу (н.у.) і 18 г води. Відносна густина пари 
речовини за вуглекислим газом дорівнює 1. Визначити 
молекулярну формулу речовини. (Відповідь. С3Н8). 

232. У результаті спалювання 112 мл газу утворилося 448 мл карбон 
(IV) оксиду  (н.у.) і 0,45 г води. Відносна густина речовини за 
воднем дорівнює 29. Визначити молекулярну формулу газу. 
(Відповідь. С4Н10). 

233. Визначити формулу вуглеводню, масова частка карбону в якій 
складає 82,8%, а маса 1 л цього газу (н.у.) дорівнює 2,59 г. 
(Відповідь. С4Н10). 

234. Унаслідок спалювання вуглеводню масою 4,2 г утворився 
карбон (IV) оксид  масою 13,2 г. Відносна густина пари цієї 
речовини за воднем дорівнює 42. Визначити молекулярну 
формулу речовини. (Відповідь. С6Н12). 

235. При спалюванні 28 л органічної речовини утворилося 112 л 
вуглекислого газу (н.у.) і 67,5 г води. Густина пари речовини за 
воднем дорівнює 27. Визначити молекулярну формулу 
речовини. (Відповідь. С4Н6). 

236. Визначити молекулярну формулу вуглеводню, при спалюванні 
2,24 л якого утвориться 4,48 л карбон (IV) оксид (н.у.), а маса 
одного літра речовини дорівнює 1,1607 г. (Відповідь. С2Н2). 
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237. При спалюванні 1,12 л органічної речовини утворилося 3,36 л 
вуглекислого газу (н.у.) і 2,7 г води. Відносна густина пари 
речовини за гелієм дорівнює 14,5. Визначити молекулярну 
формулу речовини. (Відповідь. С3Н6О). 

238. При спалюванні 13,44 л органічної речовини утворилося 26,88 
л вуглекислого газу (н.у.) і 21,6 г води. Відносна густина пари 
речовини за воднем дорівнює 30. Визначити молекулярну 
формулу речовини. (Відповідь. С2Н4О2). 

239. Визначити молекулярну формулу сполуки, при спалюванні 12 г 
якої утворилося 0,4 моль карбон (IV) оксиду  і 7,2 г води. 
Відносна густина пари цієї речовини за киснем дорівнює 1,875. 
(Відповідь. С2Н4О2). 

240. При спалюванні 0,93 г органічної речовини виділилося 0,672 л 
карбон (IV) оксиду, 1,35 г води та азот (н.у.). Відносна густина 
речовини за воднем дорівнює 15,5. Визначити її молекулярну 
формулу. (Відповідь. СН5N). 

 
 4 РОЗРАХУНКИ З СУМІШАМИ 

 
У практичних роботах досить рідко розрахунки приходиться 

вести тільки за одною конкретною хімічною реакцією і за одною 
вихідною речовиною, маса якої відома. 

Дуже часто у виробничих процесах (і реальній лабораторній 
практиці) у реакції бере участь суміш вихідних речовин, кожна з яких 
вступає у свою хімічну реакцію. Виникає задача - на підставі 
сумарної маси продуктів, що утворюються, визначити масу будь-
якого компонента суміші. Тому даний розділ присвячений 
розрахункам на основі хімічних процесів, що включають у себе 
декілька паралельних (що перебігають одночасно) хімічних реакцій. 
Переважна більшість задач, що  прийнято називати “задачі на 
суміші”, включають дві паралельні реакції двох вихідних речовин 
(точніше, суміші з двох речовин), які перебігають  з утворенням двох 
продуктів реакції. 

Наведемо ці дві хімічні реакції у вигляді таких загальних схем: 
aA + bB  cC + dD,                (1) 
eE + fF  gG + hH,                 (2) 

де A, B, C, D, E, F, G і H - формули хімічних речовин; 
a, b, c, d, e, f, g і h - відповідні стехіометричні коефіцієнти в 

рівняннях (1) і (2). 
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В умові задачі задаються маса вихідної суміші речовин А і Е 
(m1) і маса продуктів реакції - речовин C і G (m2). Потрібно визначити 
масу одного з компонентів вихідної суміші (наприклад, речовини А). 

При рішенні задачі кількість речовини можна виражати або в 
грамах, або в молях. 

Розберемо загальне рішення задачі, коли кількість виражена в 
грамах. Запишемо відносні молекулярні маси всіх необхідних для 
рішення задачі речовин: М(А), М(Е), М(С) і М(G). Далі виразимо 
одну з мас сумішей, наприклад, m2 через m1 і масу шуканого 
компонента m(A), тобто складемо рівняння m2 = f(m1, m(A)). 

Отримаємо значення m(C) через m(A) відповідно до рівняння (1) 
із пропорції 
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аналогічно з рівняння (2) отримаємо вираз для m(G) 

     
 EeM

EmGgM
Gm


 . 

За умовою задачі m(E) = m1  m(A). 
Таким чином, m2 можна виразити через m1 і m(A) 

    2mGmCm   або 
 

   
 

    
  .2

1 m
EeM

AmmGgM

AaM
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        (3) 

 
Отримали рівняння (3) з одним невідомим - m(А). Це рівняння 

вирішити в принципі не важко, проте всі необхідні арифметичні 
розрахунки дуже громіздкі. Значно спрощується обчислення, коли 
кількість речовини  виражається в молях; розглянемо рішення такої 
задачі у загальному вигляді. Суть рішення зводиться до того, що, 
позначивши кількості речовин А і Е через “х” і “у” моль відповідно, 
необхідно скласти два рівняння з двома невідомими, виразивши m1 = 
f(x,y) з умови, а m2 = f(x,y) за рівняннями реакцій. 

У першому рівнянні відображають умови задачі так: 
маса А є хM(А), маса Е  уM(Е), їхня сума  m1, тобто 
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хM(А) + уM(Е) = m1                                               (4) 
 

У другому рівнянні необхідно виразити кількості  речовин С і G  
відповідно через “х” і “у”. За рівнянням (1) 

                                    з а моль А утвориться c моль С, 
                                    із х моль А утвориться сх/а моль С. 
За рівнянням (2) 
   з е моль Е утвориться g моль G, 
   із y моль Е утвориться gy/e моль G 
Таким чином, із отриманих відношень маємо, що речовини С 

одержано сх/а моль, або схМ(С)/а г, а речовини G  gy/e моль, або 
gyМ(G)/e г. У сумі одержимо масу m2 

 
   

2m
e

GgyM

a

CcxM
 .                           (5) 

 
 Рівняння (4) і (5) являють собою систему, що вирішується 

значно швидше, ніж раніше одержане рівняння (3). Слід зазначити, 
що в будь-якому випадку рішенню задачі в молях віддають перевагу 
над розв’язком задачі в грамах. Крім того, на практиці частіше всього 
зустрічаються задачі, коли речовини C і G (див. рівняння (1) і (2)) 
являють собою одну і ту ж речовину (наприклад, газ або осад). 

 
4.1  Суміші негазоподібних речовин 

 
4.1.1 Знаходження маси (об’єму, кількості речовини тощо) 
вихідної суміші речовин за даними реагентів або продуктів 
реакції (маси, об’єму, кількості речовини тощо), або і за 

даними реагентів і продуктів реакції 
 

Приклад. Обчислити масу (в грамах) суміші, яка містить залізо, мідь 
і силіцій, якщо при дії на цю суміш надлишку розбавленої хлоридної 
кислоти виділяється газ об’ємом 3,36 л. (н.у.); при дії на таку ж масу 
вихідної суміші надлишку розчину концентрованої сульфатної 
кислоти утворився газ об’ємом  4,48 л (н.у.), а при дії на таку ж саму 
кількість суміші надлишку розчину лугу  газ об’ємом 2,24 л (н.у.). 
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Дано: 
Vо1(H2)=3,36л (н.у.) 
Vо2(H2)=2,24л (н.у.) 
Vо(SO2)=4,48л 
(н.у.) 

                             Розв’язання: 
Складаємо рівняння хімічної реакції 

   Fe   +   2HCl      FeCl2   +   H2;               (1)        
  56 г/моль                                 22,4 л/моль 
    Сu  + 2H2SO4  CuSO4 + SO2 + 2H2O     (2) 
    64 г/моль                            22,4 л/моль m(Si+Cu+Fe) - ? 

                          Si + 2NaOH + H2O  Na2SiO3 + 2H2 .       (3) 
2.Обчислюємо масу заліза, що входить до складу вихідної 

суміші. Згідно з реакцією (1) 
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3.Розраховуємо масу міді, що міститься у вихідній суміші. 

Згідно з реакцією (2) 
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4.Розраховуємо масу силіцію, який міститься у вихідній суміші. 

За  реакцією (3) 
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Обчислюємо масу вихідної суміші у такий спосіб: 
        .248,28,124,8 гSimCumFemFeCuSim   

 
Відповідь: маса суміші 24 г. 
 

241. Обчислити масу (в грамах) суміші, яка містить мідь, цинк і 
кремнiй, якщо при дії на цю суміш хлором при високій 
температурі витрачено 11,2 л (н.у.) газу; при дії на таку ж масу 
суміші розчином їдкого натру прореагувало 80 г розчину лугу з 
масовою часткою NaOH 20%, а при дії на таку ж саму кількість 
суміші сульфатною кислотою – 49 г розчину з масовою часткою 
H2SO4 20%. (Відповідь. 22,1 г). 
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242. Обчислити масу (у грамах) 20%-х розчинів фосфатної кислоти і 
натрій гідроксиду, необхідних для утворення натрій 
гідрогенфосфату  масою 42,6 г і натрій дігідрогенфосфату  
масою 12 г. (Відповідь. 196 г; 140 г). 

243. Обчислити масу (в грамах) суміші, яка містить залізо і мідь, 
якщо при дії на цю суміш надлишком розчину концентрованої 
нітратної  кислоти на холоді утвориться газ об’ємом 3,584 л 
(н.у.), об’ємна частка виходу якого становить 80% від 
теоретично можливого, а при дії на таку ж масу суміші 
хлоридною  кислотою витрачено 0,1 моль кислоти. (Відповідь. 
9,2 г). 

244. Суміш нітратів натрію і аргентуму (І) піддали прожарюванню. 
Утворилась суміш газів об’ємом 15,68 л (н.у.), в якій об’ємна 
частка нітроген (IV) оксиду  становить 57,14%. Розрахувати 
масу (в грамах) вихідної суміші. (Відповідь. 85 г). 

245. Суміш заліза та залізної окалини масою 28,8 г відновили 
воднем і отримали 0,4 моль води. Визначити  масу кожного 
компонента в суміші. (Відповідь. 5,6 г заліза; 23,2 г залізної 
окалини).  

246. При  обробці 7,6 г суміші  натрій  і калій гідридів  водою 
виділилось 5,6 л водню (н.у.). Визначити масу натрій гідриду  і 
калій гідриду  в суміші. (Відповідь. 3,6 г; 4 г). 

247. На розчинення суміші цинку і цинк оксиду використали  100,8 
мл розчину хлоридної кислоти із масовою часткою гідроген 
хлориду 36,5% і густиною 1,19 г/см3. При цьому виділилось 8,96 
л газу (н.у.). Визначити масу кожного компонента суміші. 
(Відповідь. 26 г цинку; 16,2 г цинк оксиду). 

248. Суміш, яка містить  амоній гідрогенфосфат , амоній карбонат і 
калій карбонат масою 63,6 г, спочатку обробили надлишком 
розчину хлоридної кислоти, а потім надлишком розчину лугу. У 
результаті одержали  карбон (IV) оксид об’ємом 6,72 л (н.у.) і  
амоніак  масою 10,2 г. Визначити молярну частку (у відсотках) 
амоній гідрогенфосфату  у вихідній суміші. (Відповідь. 40%). 

249. При розчиненні суміші ошурок міді, заліза і золота у 
концентрованій нітратній кислоті утворилося 6,72 л газу (н.у.) та 
8,55 г твердого залишку. При розчиненні такої ж наважки 
суміші у хлоридній кислоті виділилось 3,36 л газу (н.у.). 
Визначити масову частку золота в суміші. (Відповідь. 0,83%). 
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250. Суміш, яка містить фосфор (V) оксид і силіцій (IV) оксид  
прожарили з вуглецем. Речовини прореагували повністю. У 
результаті виділився нерозчинений у воді газ і утворилась суміш 
простих речовин масою 9,0 г. При обробці утвореної суміші 
надлишком розчину лугу виділився газ об’ємом 4,48 л (н.у.). 
Визначити масу (в грамах) вихідної суміші . (Відповідь. 20,2 г). 

 
4.1.2 Знаходження маси (об’єму, кількості речовини, числа 

молекул тощо) компонентів вихідної суміші речовин за 
даними мас (об’єму, кількості речовини тощо) вихідної 

суміші і реагенту (продукту реакції або продуктів реакції) 
 

Приклад. Суміш, що містить залізо і цинк масою 30,7 г, повністю 
прореагувала з хлором об’ємом 13,44 л (н.у.). Визначити масову 
частку (у відсотках) заліза у вихідній суміші. 
 
     Дано:                                                       Розв’язання: 
m(Zn + Fe) = 30,7 г                     1.Складаємо рівняння хімічної реакції 
та- 
V(Cl2) = 13,44 л  (н.у.)                   ким чином: 
                                                             Zn  +  Cl2    ZnCl2                         (1) 

     (Fe)  ?                              65 г/моль 
                                                    2Fe  + 3Cl2    2FeCl3              (2) 
                                                  256 г/моль 
    

Позначимо кількість речовини цинку в суміші через х моль, а 
заліза – через у моль. Відповідно до умови задачі можна записати: 

65х + 56у = 30,7. 
Обчислимо кількість речовини хору, що прореагував з вихідною 

сумішшю у такий спосіб: 
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Знаходимо кількість речовини хлору. Згідно з реакцією (1): 
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Згідно з реакцією (2): 
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Отже, відповідно до рівнянь реакцій (1) і (2) можна записати: 

х + 1,5у = 0.,6 
Складаємо систему рівнянь і розв’язуємо її таким чином: 
 

                                                    65х + 56у = 30,7; 
                                                    х + 1,5у = 0,6;     
звідси х = 0,3;    у = 0,2. 

Обчислимо масову частку заліза у вихідній суміші у такий 
спосіб: 
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Відповідь: масова частка заліза у вихідній суміші дорівнює 
36,5%. 

 
251. На суміш, що містить мідь і алюміній масою 11,8 г, витрачено 

100 г 29,4% (за масою)  розчину      сульфатної   кислоти.   
Визначити   масу (в грамах) міді у вихідній суміші. (Відповідь.  
6,4 г). 

252. Суміш, що містить цинк і кремній масою 17,65 г, обробили 
надлишком розчину лугу. При цьому виділився газ об’ємом 7,84 
л (н.у.). Визначити молярну частку (у відсотках) кремнію у 
вихідній суміші. (Відповідь. 4 г). 

253. При пропусканні крізь розчин КОН суміші азоту і хлору, 
середня молярна маса якої дорівнює 45,2 г/моль, утворилась 
еквімолярна суміш солей масою 33 г. Визначити об’єм вихідної 
суміші (н.у.). (Відповідь. 11,2 л). 

254. Суміш, що містить аргентум і натрій нітрати   масою 102 г, 
піддали прожарюванню. При цьому утворилась суміш газів, 
середня густина якої за н.у. дорівнює 1,796 г/дм3. Обчислити 
масу (в грамах) натрій нітрату  у вихідній суміші. (Відповідь.  
17,5 г). 

255. Суміш,  яка  містить  алюміній,  алюміній   оксид  та   цинк 
оксид   масою 31,8 г, обробили надлишком розчину лугу. При 
цьому виділився газ об’ємом 6,72 л (н.у.). У результаті 
відновлення вихідної суміші воднем утворилась суміш простих 
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речовин масою 23,8 г. Обчислити масову частку (у відсотках)  
цинк оксиду  у вихідній суміші. (Відповідь. 50,9%). 

256. Суміш магній хлориду і цинк хлориду масою 32,6г обробили 
надлишком розчину натрій гідроксиду. При цьому утворився 
осад масою 11,6 г. Визначити масову частку (у відсотках) цинк 
хлориду  у вихидній суміші. (Відповідь. 41,7%). 

257. Суміш, яка містить ферум (ІІІ) оксид  і ферум (ІІ) оксид  масою 
37,6 г, розчинили в надлишку нітратної кислоти. При цьому 
утворився нітроген (ІІ) оксид  об‘ємом 2,24л (н.у.). Визначити 
масу ферум (ІІІ) оксиду міститься у вихідній суміші. (Відповідь. 
16 г). 

258. Сплав, який містить свинець і магній масою 25,5 г, обробили 800 
г розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 4,9%. До 
розчину кислоти, що не прореагувала, додали надлишок розчину 
барій хлориду. Утворився осад 46,6 г. Скільки атомів магнію в 
сплаві припадає на один атом свинцю?  (Відповідь. 2 атоми). 

259. Якщо сплав масою 21,2 г, що містить алюміній, цинк, кремній, 
обробити надлишком хлоридної кислоти, то виділиться газ 
об’ємом 11,2 л (н.у.), а при дії надлишку розчину лугу – газ 
об’ємом 15,68 л (н.у.). Обчислити масову частку (у відсотках) 
алюмінію у вихідній суміші. (Відповідь. 20,4%). 

260. 4.1.2.10.На суміш, що містить алюміній, цинк, силіцій, мідь 
масою 30,3 г, подіяли надлишком розчину розведеної 
сульфатної кислоти. При цьому виділився газ об’ємом 8,96 л 
(н.у.) і утворився твердий залишок масою 18,4 г. Якщо на 
вихідну суміш подіяти надлишком розчину лугу, то виділиться 
газ об’ємом 17,92 л (н.у.) і утвориться твердий залишок іншого 
складу. Визначити, в якому молярному співвідношенні 
знаходяться алюміній і мідь у вихідній суміші. (Відповідь. 1:1). 

 
4.1.3 Знаходження маси (об’єму, кількості речовини, числа 

молекул) вихідної суміші речовини за даними маси 
(об’єму, кількості речовини, числа молекул) продукту або 
продуктів реакції, якщо один або кілька  компонентів 
вихідної суміші входять до складу продуктів реакції 

 
Приклад. До розчину, який містить хлорид і карбонат натрію масою 
22,3 г, додали надлишок  розчину хлоридної кислоти. Після 
закінчення реакції розчин випарили. Маса твердого залишку 23,4г. 
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Обчислити масову частку (у відсотках) натрій хлориду у вихідній 
суміші. 

 
Дано: 

m(NaCl+Na2CO3) = 22,3 г 
m(залишку) = 23,4 г 

Розв’язання: 
Складемо рівняння хімічної реакції 

таке: 
    Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + CO2 + H2O 
   106 г/моль             258,5 г/моль 

(NaCl) - ? 

                                                Позначимо кількість речовини 
натрій хлориду  у вихідній речовині через х, а натрій карбонату – 
через у моль. Відповідно до умови задачі масу вихідної суміші можна 
записати у такому вигляді: 

58,5х + 106у = 22,3. 
Обчислимо кількість речовини натрій хлориду  (твердий 

залишок), що утворився після випарювання розчину, таким чином: 
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Відповідно до реакції (1) 
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тоді       мольy2CONa2NaCl 32  . 
 

Згідно з умовою задачі кількість речовини твердого залишку є 
сумою кількості речовини натрій хлориду, що входить до складу 
вихідної суміші, і кількості речовини натрій хлориду,  що утворився в 
результаті реакції (1):  

х + 2у = 0,4. 
Складемо систему рівнянь і розв’яжемо її таким чином: 
                                                 
                                                58,5х + 106у = 22,3; 
                                                 х + 2у = 0,4;  
 
звідки  х = 0,2;  у = 0,1. 

Розрахуємо масову частку натрій хлориду у вихідній суміші так: 
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Відповідь: масова частка натрій хлориду у вихідній суміші 
52,5%. 

 
261. При неповному відновленні воднем об’ємом 2,24 л (н.у.) 

суміші, яка містить мідь і купрум (ІІ) оксид  масою 35,2 г, 
утворився залишок кількістю речовини 0,5 моль. Обчислити 
масу купрум (ІІ) оксиду  у вихідній суміші. (Відповідь. 16 г). 

262. Суміш кристалічних натрій хлориду і натрій  йодиду масою 3 г  
обробили надлишком газоподібного хлору при 300оС. Маса 
залишеного продукту склала 2,61 г. Визначити масу натрій 
йодиду у вихідній суміші. (Відповідь. 0,6 г). 

263. Суміш натрій хлориду і йодиду масою 1,8 г розчинили у воді. У 
розчин пропустили надлишок хлору. Після цього маса натрій 
хлориду  стала дорівнювати 1,3 г. Визначити масову частку (%) 
натрій йодиду  у вихідній суміші. (Відповідь. 46,7%). 

264. Суміші карбон (ІІ) оксиду  і карбон (IV) оксиду масою 13 г 
займає об’єм 8,4 л (н.у.). Визначити об’єм газу (н.у.) після 
пропускання суміші над розжареним вугіллям. (Відповідь.     
11,9 л). 

265. Після термічного розкладу суміші калій хлориду  й 
бертолетової солі KСlO3 масою 54,3 г в присутності MnO2 
одержали 6,72 л (н.у.) газу і залишок, розплав якого піддали 
електролізу. Яка кількість речовини заліза здатна прореагувати з 
газом, що виділився під час електролізу? (Відповідь. 0,4 моль). 

266. Через розчин, що містить 3,4 г суміші NaCl i NaI, пропустили 
хлор до повного виділення йоду. До утвореного розчину додали 
розчин аргентум (І) нітрату, в результаті чого утворилося 3,85 г 
осаду. Визначити масову частку (%) NaCl у суміші. (Відповідь. 
11,8%). 

267. У воді розчинили 2 г суміші калій хлориду і калій йодиду. 
Через цей розчин пропустили надлишок хлору, після чого 
розчин випарили, а сухий залишок прожарили. Маса 
прожареного осаду стала дорівнювати 1,634 г. Визначити  
масову частку (%) калій йодиду у вихідній суміші. (Відповідь. 
33,2%). 
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268. Маса залишку після прожарювання суміші кальцій гідроксиду і 
кальцій  карбонату склала  60% від початкової маси суміші. 
Визначити процентний склад вихідної суміші. (Відповідь. 
20,32% кальцій гідроксиду; 79,68% кальцій карбонату). 

269. Суміш яка містить купрум (ІІ) оксид і купрум (ІІ) нітрат масою 
34,8 г, піддали прожарюванню. У результаті утворився твердий 
залишок масою 24 г. Визначити масову частку (%) купрум (ІІ) 
оксиду у вихідній суміші. (Відповідь. 46%). 

270. 4.1.3.10.Після гідрирування суміші етану та етилену її густина 
за воднем збільшилася на 0,25. Визначити об’ємну частку (%) 
етилену у вихідній суміші. (Відповідь. 25%). 

 
4.1.4 Знаходження маси компонентів у вихідній суміші за зміною 

                                                      маси системи 
 
Приклад 1. До розчину, який містить калій бромід масою 1,6 г, 
додали бром-сирець масою 6 г, що має домішок хлору. Суміш 
випарили і залишок висушили. Маса залишку – 1,36 г. Визначити 
масову частку (%) хлору в бромі-сирці. 

           
Дано:                                                             Розв’язання: 

m(KBr) = 1,6 г                         1.Складемо рівняння хімічної реакції                      
m(Br2-сирець) = 6,0 г                     2KВr  +  Cl2  =  2KCl  +  Br2. 
m(солі) = 1,36 г                           2119 г/моль          274,5 г/моль 
                                               
(Сl2) - ?                                  2.Визначимо   зменшення  маси  солі    

після                     
                                                       m = 1,6 – 1,36 = 0,24 г. 

3.Відповідно до реакції, зменшення маси солі після 
випарювання виникає внаслідок різниці молярних мас калій броміду 
та калій хлориду: 

2M = 2(119 – 74,5) = 89 г/моль. 
4.Знаходимо масу хлору, що прореагував з калій бромідом 

,
24,0

/89/71

г

мольг

гх

мольг
  

звідси m(Cl2) = 0,19 г. 

5.Обчислимо масову частку хлору в бромі-сирці 
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Відповідь: масова частка хлору 3,2%.  

В цьому розділі розглянемо задачі, пов’язані з розрахунками за 
рівняннями хімічних реакцій між розчином солі й металу, які теж 
доцільно розв’язувати з урахуванням зміни маси системи. 

Характерною властивістю металів є їхня здатність лише 
віддавати електрони, утворюючи позитивно заряджені іони. Вона 
обумовлена особливостями будови їхніх атомів. 

Реакції заміщення металу металом у солях полягають у 
переміщенні електронів від атомів активнішого металу, що заміщає, 
до менш активного металу, який заміщається. У порядку зменшення 
хімічної активності, яка проявляється в реакціях витіснення металів 
одного другим з розчинів їхніх солей, російський вчений 
М.М.Бекетов розмістив метали в ряд, який називається 
електрохімічним рядом напруг металів:  
Li, K, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, H2, Cu, Hg, Ag, Pt, 

Au. 
Напрям реакції витіснення металів один одного із розчинів 

солей визначається їх взаємним розташуванням в ряду напруг. Слід 
пам’ятати, що активні метали, які за нормальних умов реагують з 
водою (Li – Mg), не будуть витісняти інший метал з водного розчину. 
Тому взаємне витіснення металів із розчинів їх солей практично 
відбувається у випадку металів, розташованих в ряду після магнію.  
Кожен наступний метал витісняється із його розчину попереднім. 
 
Приклад 2. Залізну пластинку занурили в розчин мідного купоросу. 
Коли пластинка покрилась міддю, її вийняли, промили, висушили і 
зважили. Маса пластинки збільшилась на 0,65 г. Визначити масу (в 
грамах) міді, що виділилась на пластинці. 

 
Дано: 

    m = 0,65 г 
                         Розв’язання: 
Складемо рівняня хімічної реакції так: 
  (1)          Fe  +  CuSO4    FeSO4  +  Cu 
              56 г/моль                             64 г/моль          

       M(Cu) - ? 

1 спосіб 
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Із молярних мас металів Fe (56 г/моль) та Cu (64 г/моль) видно, 
що в результаті хімічної реакції (1) маса пластинки збільшується на 
М = 64 – 56.  
 Згідно з реакцією: 

 
 
 

 
 CuM

Cum

FeM

Fem

M

m





,        

де           ,FeMCuMM   

тоді                   
.2,5

5664

6465,0
г

M

CuMm
Cum 








  

 
2 спосіб 

1.Згідно з реакцією: 
 

         1:1::  CuKFeKCuFe  . 
 

 2. Позначимо кількість речовини заліза, що прореагувала, та 
кількість речовини міді, що виділилась на пластинці, через х моль. 
Тоді маса заліза, що перейшла до розчину, – 56х, а маса міді, яка 
виділилась на пластинці, – 64х. 

 3. Складемо рівняння і розв’яжемо його таким чином:  
    65,0 FemCum ; 

65,05664  xx , 
звідси  х = 0,081 моль. 
 4. Розрахуємо масу міді, що виділилась на пластинці так: 

m(Cu) = (Cu)M(Cu) = 0,081  64 = 5,1 г. 
 
Відповідь: маса міді 5,1 г. 
              

271. Цинкову пластинку занурили в розчин плюмбум  (ІІ) нітрату. 
Через деякий час її вийняли, промили і зважили. Маса 
пластинки збільшилась на 1,42 г. Визначити масу (у грамах) 
свинцю, який виділився на пластинці з точністю до сотих. 
(Відповідь. 2,07 г).  

272. При прожарюванні суміші, що містить натрій гідрогенкарбонат 
і гідрогенсульфіт,  одержали суміш газів об’ємом 0,448 л (н.у.), 
яку пропустили крізь надлишок розчину натрій гідроксиду. 
Маса розчину збільшилась на 1,2 г. Обчислити масову частку (у 

69



 
 

відсотках) натрій гідрогенкарбонату у вихідній суміші. 
(Відповідь. 16,8%).  

273. У розчин, що містить 8,32 г кадмій (ІІ) сульфату, занурили 
цинкову пластинку. Після повного виділення кадмію маса 
пластинки збільшилась на 2,35%. Визначити масу цинкової 
пластинки. (Відповідь. 81,88 г). 

274. В розчин, який містить 6,24 г кадмій суфату і 3,2 г купрум (ІІ) 
сульфату, занурили цинкову пластинку. Визначити, на скільки 
збільшилася маса пластинки, якщо повністю витіснити кадмій і 
мідь. (Відповідь. 1,39 г). 

275. При пропусканні хлору крізь трубку з нагрітим порошком 
заліза масою 1,26 г маса утворених продуктів збільшилась на 
0,95 г. Визначити масову частку ( %) солі в утвореній суміші. 
(Відповідь. 74,4%). 

276. У розчин купрум (ІІ) сульфату  занурили залізну пластинку 
масою 52 г. Після закінчення реакції маса пластинки 
збільшилась на 2,5%. Визначити масу купрум (ІІ) сульфату, що 
бів у розчині? (Відповідь.    26 г). 

277. При прожарюванні суміші, що містить рівні кількості речовин 
(в молях) сульфату, нітрату і карбонату металу, маса суміші 
зменшилась на 46,4 г. Визначити формули трьох зазначених 
солей та їх маси в суміші, якщо суміш не містить домішок, а 
масова частка металу в ній дорівнює 30%. (Відповідь. 83 г 
CaSO4; 100 г Ca(NO3)2; 61 г CaCO3 ). 

278. Після прожарювання 50 г суміші натрій сульфату , амоній 
карбонату і калій хлориду її вага зменшилась на 9,8 г. 
Отриманий залишок розчинили у воді та додали надлишок 
розчину барій хлориду. Маса утвореного осаду склала 46,6 г. 
Визначити масову частку калій хлориду у вихідній суміші. 
(Відповідь. 27,6 г). 

279. Залізну пластинку занурили спочатку в разбавлену сульфатну 
кислоту, а потім  у розчин купрум (ІІ) сульфату. При цьому 
зібрано 1,12 л (н.у.) газу, а маса пластинки збільшилась на 2,4 г. 
Визначити загальну масу  заліза, що прореагувало?  (Відповідь. 
19,6 г). 

280. До 25,2 г залишку, отриманого після прожарювання 50 г суміші 
кальцій карбонату, кальцій фосфату і амоній карбонату, 
добавили воду і пропустили надлишок вуглекислого газу. Маса 
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осаду, що не розчинився, дорівнює 14 г. Визначити масу амоній 
карбонату у вихідній суміші. (Відповідь. 81,88 г). 
 

4.2 Газові суміші 
Об’ємна частка газової суміші 

 
Склад газових сумішей  часто виражають за допомогою об’ємної 

частки – відношення об’єму даного газу до об’єму газової суміші 
 

 
 .сумV

газуV
 . 

 

Об’ємну частку можна виражати в частках від одиниці або у 
відсотках. Тоді формула набуває вигляду 

 

 
  %100

.


сумV

газуV , 

 

де φ – об’ємна частка газу, 
 V(газу) – об’єм газу, що входить до складу суміші, 
V(сум.) – об’єм газової суміші. 
Використовуючи об’ємну частку газової суміші, можна 

проводити розрахунки середньої молярної маси суміші, якщо відомий 
її склад у об’ємних частках. Молярну масу суміші розраховують за 
формулою 

М  = М1φ1 + М2φ2 + … + Мnφn , 
 

де М – молярна маса газової суміші, 
М1, М2, … Мn – молярні маси газів, які входять до складу суміші, 
φ1, φ2, … φn – об’ємні частки газів, що входять до складу суміші 

та виражені в частках від одиниці. 
 

4.2.1 Знаходження об’ємної (масової) частки компонентів 
унаслідок змішування газів у суміші та знаходження маси 
у суміші за даними об’ємної (масової) частки компонентів 

 
Приклад 1. Визначити об’ємну частку (%) карбон (ІІ) оксиду в 
газовій суміші, що утворилась при змішуванні 60 мл карбон (ІІ) 
оксиду, 40 мл нітроген (ІІ) оксиду  і 120 мл повітря. 
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Дано: 
  V(CO) = 60 мл 
  V(NO) = 40 мл 
  V(повітря) = 120 
мл 

                               Розв’язання: 
1.Визначимо об’єм кисню у повітрі у такий 

спосіб: 

                
;24

5

120

52 мл
повітряV

OV   

2.Знайдемо об’єм азоту так: 
                       ;96241202 млNV   

(CO) - ? 

                                        3. 22 22 NOONO  . 
Визначимо, який газ (NO чи O2) повністю прореагував (тобто в 

недостатній кількості) так: 
 

.
4,224,222

40 2OV



 

 
V(O2) = 20 мл, тобто О2 – у надлишку, і всі розрахунки треба 

вести за NO; 
4.За рівнянням реакції V(NO) = V(NO2) = 40 мл; 
5.Об’єм кисню у кінцевій суміші становить V(O2) = 24  20 = 4 

мл; 
6.Кінцевий об’єм суміші дорівнює  
V(кінцев) = 60 мл(СO) + 40 мл(NO2) + 96 мл(N2) + 4 м (О2) = 200 

мл; 
7.Об’ємну частку  СО визначимо так: 

(CO) %30
200

10060



 . 

 
Відповідь: об’ємна частка карбон (ІІ) оксиду 30% 
 

Приклад 2. Знайти масу карбон (ІІ) оксиду у суміші (н.у.) об’ємом 
1,82 л, якщо об’ємна частка карбон (ІІ) оксиду дорівнює 40%, а 
карбон (IV) оксиду – 60%. 

 
Дано:                  Розв’язання: 

 V(CO+CO2) =1,82 л        1.Знайдемо об’єм СО у суміші таким чином: 

 (CO) = 40%                 
;728,082,14,0

100
л

COVCO
COV 





 

 (CO2) = 60%                   2.Визначимо масу СО у такий спсіб: 

m(CO) - ?                               
.91,0

4,22

728,028
г

V

COVCOM
COm

M
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Відповідь: маса карбон (ІІ) оксиду 0,91 г. 

 
Приклад 3. Знайти масу азоту в суміші (н.у.), що містить (N2) = 
65%, (H2) = = 35%, якщо об’єм суміші дорівнює 1 л. 

 
Дано:                                               Розв’язання: 

 V(H2+N2)=1 л             1.Нехай об’єм суміші становить 1 л, тоді  

 (N2)=65% 
   

,1
2

4,22

28

4,22 22 



 HmNm

     або           

 (H2)=35%           0,8 m(N2) + 11,2 m(H2) = 1; 
   m(N2) - ?                      2.Згідно умови задачі (N2)=65%, тому 

                     
    ,

%100

22

2
2 HmNm

Nm
N




     або    35m(N2) = 65m(H2); 

    3.Складемо систему двох рівнянь таким чином: 
                                0,8 m(N2) + 11,2 m(H2) = 1 
                                35 m(N2) = 65 m(H2),               
де m(H2) = 0,55 г. 
 

Відповідь: маса азоту 0,55 г. 
 

Приклад 4. Молярна маса газової суміші, до складу якої входять 
водень і кисень, дорівнює 20 г/моль. Обчислити об’ємну частку 
водню у суміші. 
    Дано: 
  М(Н2 + О2) = 20 г/моль                                      Розв’язання: 
                                                             Нехай об’ємна (або молярна) 
частка водню 
  (Н2) - ?                                      у суміші (Н2) = х, а об’ємна  частка  

кисню        (О2) = 1 – х . Тоді молярну 
масу суміші визначаємо таким чином: 

M(H2 + O2) = M(H2)(H2) + M(O2)(O2). 
20 = 2х + 32(1 – х)  

                    звідки х = 0,4. 
                    Таким чином (Н2) = 0,4 = 40%. 
Відповідь: об’ємна  частка водню у суміші з киснем дорівнює 40%. 
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281. Визначити об’ємну частку (у %) карбон (ІІ) оксиду  в газовій 
суміші, що утворилась унаслідок змішування 30 мл карбон (ІІ) 
оксиду, 20 мл нітроген (ІІ) оксиду  та 70 мл кисню. (Відповідь. 
25%). 

282. Визначити густину за воднем газової суміші, що містить аргон 
об’ємом 56 л і азот об’ємом 28 л. Об’єми газів приведені до 
нормальних умов. (Відповідь. 18). 

283. Маємо газову суміш, масові частки в якій становлять (%): 
водню – 35, азоту – 65. Визначити об’ємні частки газів у суміші. 
(Відповідь. 88,4% водню; 11,6% азоту). 

284. Маємо суміш благородних газів, яка складається із рівних 
об’ємів гелію і аргону. Визначити масову частку кожного газу в 
суміші. (Відповідь. 9,1% гелію; 90,9% аргону). 

285. Суміш складається із трьох газів: карбон (IV) оксиду, азоту і 
аргону. Об’ємні частки газів відповідно становлять 20, 50 і 30%. 
Визначити масові частки газів у суміші. (Відповідь. 25% карбон 
(IV) оксиду; 40%  азоту; 35% аргону). 

286. Газова суміш містить кисень об’ємом 2,24 л і сульфур (IV) 
оксид  об’ємом 3,36 л. Об’єми газів приведені до н.у. Визначити 
масу суміші. (Відповідь. 12,8 г). 

287. Визначити об’єм, який займає за н.у. газова суміш, що містить 
водень масою 1,4 г і азот масою 5,6 г. (Відповідь. 20,16 л 

288. Густина суміші метану з киснем за нормальних умов дорівнює 
1 г/л. Визначити об’ємну частку метану в суміші. (Відповідь. 
60%). 

289. Об’ємна частка газів у суміші складає: водню – 20%, азоту – 
45%, аргону – 35%. Визначити густину газової суміші за воднем. 
(Відповідь. 13,5). 

290. Знайти масові частки карбон (IV) оксиду та азоту в їх суміші 
(н.у.), що містить 2,5 моль CO2 і 4 моль N2. (Відповідь. 49,5% 
СО2; 50,5% N2). 

 
4.2.2 Знаходження об’ємної частки компонентів за даними 

молярної маси суміші (відносної густини суміші), маси 
реагентів чи продуктів хімічної реакції. 

 
Приклад 1. Знайти об’ємну частку азоту (у %) в суміші, яка містить 
азот і водень з масовими частками 65% та 35% відповідно.      
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Дано:                                                           Розв’язання: 
   (N2) = 65%         1.Нехай маса суміші становить 100 г, тоді                      

   (H2) = 35%                    
   

  ;65
100

100651002
2 г

сумішіm

Nm
Nm 







   

    (N2) - ?                                        
                                                       2.Знайдемо масу водню так: 
                                          m(H2) = 100 – 65 = 35 г; 
           3.Визначимо об’єм азоту в суміші за такою формулою: 

   
  M

MM V
V

NM

VNm
NV 32,2

28

65

2

2
2 





  (л); 

4.Знайдемо об’єм водню у такий спосіб: 

   
  M

MM V
V

HM

VНm
НV 5,17

2

35

2

2
2 





  л; 

5.Тоді об’єм суміші дорівнює  
    MM VVсумішіV 82,195,1732,2   л; 

6.Визначимо об’ємну частку азоту в суміші таким чином: 

   
%.7,11

82,19

10032,2

)(

1002
2 








MVсумішіV

NV
N  

Відповідь: об’ємна частка азоту 11,7%. 
 
Приклад 2. Суміш етану й етилену об’ємом 3 л пропустили 

крізь бромну воду. При цьому утворилось 4,7 г дибромометану. 
Визначити об’ємні частки компонентів у суміші. 

 
Дано:                                              Розв’язання: 

V(сум.) = 3 л            Із двох компонентів  в  реакцію  з  бромом 
M(C2H4Br) = 4,7 г   вступає етилен. 
                                  Визначимо,  скільки  літрів  етилену було в 
(С2Н6) - ?                суміші, таким чином:  
(C2H4) -?                               M(C2H4Br2) = 188 г/моль;         
                                                              VM = 22,4 л; 
                                                    x                           4,7 г 

                                         С2Н4  +  Br2    C2H4Br2                                       
                                          22,4 л                    188 г  
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лх
х

л

г

г
56,0;

4,22

7,4

188
 . 

Знайдемо об’ємні частки етану й етилену у такий спосіб: 

    %.34,81%66,18%100%;66,18%100
3

56,0
6242  НС

л

л
НС   

 
Відповідь: об’ємні частки етилену й етану в суміші відповідно 

дорівнюють 18,66% і 81,34%. 
 

Приклад 3. При спалюванні 20 л суміші метану й етану утворилось 
24 л вуглекислого газу. Визначити об’ємні частки вуглеводнів у 
складі суміші. 

 
           Дано:                                     Розв’язання: 
V(CH4 + C2H6) = 20 л    1.Об’ємну  частку  газу  в  суміші  визначимо  

за формулою 

V(CO2) = 24 л                                       
  %.100

.


сумV

газуV
газу  

(СH4), (С2Н6) - ?                   
 

2.Реакції горіння компонентів суміші 
виразимо рівняннями   

                                                                 СН4 + 2О2  СО2 + 2Н2О; 
                           2C2H6 + 5O2  4CO2 + 6H2O. 

3.Виразимо об’єми компонентів суміші через невідому 
величину: нехай V(CH4) = x л, тоді V(C2H6) = 20 – x. 

4.Складемо об’ємні співвідношення вуглеводнів і вуглекислого 
газу в хімічних реакціях 

V(CH4) : V1(CO2) = 1 : 1; 
V(CH4) = V1(CO2); 

V(C2H6) : V2(CO2) = 2 : 4 = 1: 2; 
V2(CO2) = 2 V(C2H6). 

5.За цими співвідношеннями вуглеводнів легко обчислити об’єм 
вуглекислого газу. Знаючи, що сума об’ємів вуглекислого газу, який 
утворився при згорянні метану й етану, дорівнює 24 л, складемо 
алгебраїчне рівняння і розв’яжемо його таким чином: 

V1CO2) + V2(CO2) = 24,  або 
V(CH4) + 2V(C2H6) = 24; 
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х + 2(20 – x) = 24; 
х + 40 – 2x = 24; 
40 – 24 = 2x – x; 
V(CH4) = 16 (л); 

V(C2H6) = 20 – 16 = 4 (л). 
6.Обчислемо об’ємні частки метану й етану в газовій суміші так: 

  %;80
20

%10016
4 




л

л
СН  

  %.20
20

%1004
62 




л

л
HC  

Відповідь: об’ємні частки метану й етану відповідно 
дорівнюють 80% та  20%. 

 
Приклад 4. Змішали карбон (ІІ) оксид і нітроген (ІІ) оксид. Густина 
отриманої суміші за повітрям дорівнює 0,987. Визначити масові 
частки газів у суміші. 

 Дано: 
Dпов(СО + NO) = 0,987                                 Розв’язання: 
                                                    1.Визначимо середню молярну масу 
(СО) - ?                                    суміші так: 

;
.)(

)(

повM

NOCOM
Dпов


  

M(CO + NO) = DповM(пов); 
M(CO + NO) = 0,98729 = 28,6 г/моль. 

2.Нехай об’ємна частка СО дорівнює х, а об’ємна частка NO 
становить (1 – х). Тоді молярну масу суміші визначають таким чином: 

M(CO + NO) = M(CO)(CO) + M(NO)(NO). 
Після підстановки значень відповідних величин отримаємо 

рівняння 
28,6 = 28х + 30(1 – х). 

Звідки х = 0,7. 
Таким чином (CO) = 0,7; (NO) = 0,3. 
3.Нехай (CO) = 0,7 моль, тоді (NO) = 0,3 моль. 
  Визначимо маси цих речовин у такий спосіб: 

M(CO) = M(CO)(CO) = 280,7 = 19,6 г; 
M(NO) = M(NO)(NO) = 300,3 = 9 г. 

4.Визначимо масові частки газів у суміші таким чином: 
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(CO)= %100
)(

)(

сумішіm

COm
; 

(CO) = %5,68%100
96,19

6,19



; 

(NO) = 100%  (CO) = 100 – 68,5 = 31,5% 
Відповідь: масова частка карбон (ІІ) оксиду становить 68,5%, а 

нітроген (ІІ) оксиду – 31,5%. 
 

291. Відносна густина суміші газів нітроген (II) та нітроген (IV) 
оксидів за воднем дорівнює 18. Знайти об’ємну частку ( %) 
нітроген (ІІ) оксиду у вихідній суміші. (Відповідь. 62,5%). 

292. Знайти середню молярну масу повітря, враховуючи, що 
об’ємна частка кисню складає 20,8%, а об’ємна частка азоту – 
79,2%. (Відповідь. 28,8 г/моль). 

293. Для згоряння 40 л суміші пропану та метану витратили 170 л 
кисню. Визначити об’ємну частку (у %) метану у вихідній 
суміші. (Відповідь. 25%). 

294. Густина за воднем суміші водню, етилену та етану дорівнює 11. 
Для повного згоряння 5,5 л цієї суміші (н.у.) потрібно 14 л 
кисню. Визначити об’ємну частку (у %) етилену в суміші. 
(Відповідь. 36%). 

295. Після згоряння 5 л суміші метану та етану отримано 7,5 л 
карбон (IV) оксиду. Визначити склад  суміші (у л). (Відповідь. 
По 2,5 л метану та етану). 

296. На спалювання 500 м3 суміші пропану і бутану витрачають 
2725 м3 кисню. Визначити об’ємні частки компонентів у пропан-
бутановій суміші. (Відповідь. 70% пропану; 30% бутану). 

297. При спалюванні 8,96 л (н.у.) суміші метану з етаном і 
пропусканні продуктів реакції через розчин калій гідроксиду 
утворилось 200 мл 2,6 М розчину калій карбонату. Визначити 
об’ємні частки газів у складі вихідної суміші. (Відповідь. 70% 
метану; 30% етану). 

298. Суміш чадного і вуглекислого газів об’ємом 2,8 л прореагувала 
з 0,56 г кисню (н.у.). Визначити об’ємні частки газів у вихідній 
суміші. (Відповідь. 28% чадного газу; 72% вуглекислого газу). 

299. При спалюванні 20 л суміші метану і етану утворилось 24 л 
вуглекислого газу. Визначити об’ємні частки вуглеводнів у 
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складі суміші (всі виміри проведені за однакових умов). 
(Відповідь. 80% метану; 20% етану). 

300. При спалюванні 40 л пропан-метанової суміші використано 170 
л кисню (н.у.) Визначити об’ємні частки газів у вихідній 
сумісші. (Відповідь. 25% метану; 75% пропану). 

 
4.2.3 Розрахунки за законом об’ємних відношень. 

 
При розв’язуванні даного типу задач необхідно використовувати 

закон об’ємних відношень: 
Об’єми газів (виміряні за однакових умов), що вступають у 

хімічну реакцію, відносяться один до одного й до об’ємів 
газоподібних продуктів реакції як невеликі цілі числа. 

Коефіцієнти у хімічному рівнянні перед формулами 
газоподібних речовин дорівнюють їх об’ємам. Таким чином можна 
обчислювати об’єми газів, не вдаючись до розрахунків їхніх 
відносних молекулярних мас. 
 
Приклад 1. У посудині ємністю 60 мл  вибухає суміш водню і кисню. 
Після вибуху залишилось 12 мл водню. Визначити об’ємні частки 
водню і кисню. 

     
Дано: 

V(суміші) = 60 мл 
V(H2) = 12 мл 

                               Розв’язання: 
                               І спосіб. 
     2Н2 + О2  2Н2О 

   1.Скільки мілілітрів суміші вступило в 
реакцію? 

                 V = 60 мл 12 мл = 48 мл. 
   2.Скільки мілілітрів кисню вступило в реакцію? 
       Розрахунок проводимо за об’ємами так:           

                    .16;
'1

'348
млх

ємоб

ємиоб

х

мл
  

       (H2) - ? 
       (O2) - ? 

3.Які об’ємні частки кисню і водню в суміші? 

  %;66,22%100
60

16
2 

мл

мл
О  

  %.34,73%66,22%1002 H  
ІІ спосіб. 
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Реакція 2Н2 + О2  2Н2Орід. перебігає зі зменшенням об’єму 
газів (V). Три об’єми газів (2V(H2) + 1V(O2)) реагують з 
утворенням рідини, таким чином, згідно з рівнянням реакції V = 3. 

За умовою задачі V = V(сум.) – V(H2) = 60 – 12 = 48 мл. 
Так як кисень прореагував повністю, то визначимо його об’єм  

так: 
О2                        V 

                                   1мл                       3 мл 
                                    х мл                     48 мл 

Звідки     х = мл16
3

48
 . 

Таким чином, об’єм кисню у вихідній суміші дорівнює 16 мл, 
що становить 26,66 об’ємних %. 

 
Відповідь: об’ємна частка кисню – 26,66%, водню – 73,34%. 
 
Приклад 2. В евдіометрі спалили 20 мл суміші, що містить азот, 

водень і кисень. Густина суміші за воднем дорівнює 14. Після 
конденсації пари води та приведення газової суміші до вихідних умов 
об’єм її склав 17 мл. До утворення сумуші додали 30 мл повітря і 
знову спалили. Об’єм суміші не змінився. Визначити об’ємну частку 
кисню  у кінцевій суміші (у %) 

 
Дано:                                                         Розв’язання: 

  V(N2+H2+O2) = 20 мл            1.Знаходимо зменшення об’єму сумішу 
так: 

   
2HD = 14                                       V = V(вихідн.) – V(кінцев.) = 20  

17 = 3 мл. 
   V(кінцев.) = 17 мл              2.Відповідно до реакції 2Н2 + О2  2Н2О 

знахо  димо 
V(повітря) = 30 мл                        V(теор.) = 2V + 1V = 3V  
(О2) - ?                            (враховуючи,  що водна пара конденсується). 

3.Скільки мілілітрів приходиться на 1V? 
3V  відповідають  3 мл; 
1V                       x мл; 

Звідси х = 1 мл. 
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 4.Ураховуючи, що при додаванні 30 мл повітря (6 мл О2 та 24 
мл N2) об’єм суміші не змінився, то водню було в суміші 
недостатньо, тому у вихідній суміші було 2 мл водню. 

5.Для знаходження об’єму кисню у вихідній суміші (20 мл) 
позначимо об’єм кисню х мл,  тоді об’єм азоту – (18  х) мл. 
Виражаючи об’єм суміші через  масу  суміші,  враховуючи,  що   
молярна  маса   суміші     відома,         M= 

2HD M(H2) = 142 = 28 

г/моль, знаходимо з рівняння об’эм кисню у вихідній суміші 
         

  ;
)(

)( 222222

сумішіV

HMHVNMNVOMOV
сумішіM


  

 
;

20

22281832
28




xx
 

4х = 52; 
x = 13. 

6.Для визначення об’ємної частки кисню у кінцевій суміші 
знаходимо: 
   а) V(O2)у вихідній після реакції  =V(O2)у вихідній –V(O2)за реакцією з воднем = 
=13  1 = 12 мл; 
   б) V(O2)у кінцевій=V(O2)у повітрі V(O2)у вихідній після реакції =12  6=18 мл; 
   в)V(кінцевої суміші) = V(N2)вихідної V(N2)повітря V(O2)кінц=5+24+18 = 
=47мл; 
   г)(O2) = 18100/47 = 38,3% 

 
Відповідь: об’ємна частка кисню 38,3%. 
 

301. Після вибуху 200 мл суміші водню з киснем і приведення її до 
початкових умов залишилося ще 20 мл газу, що підтримує 
горіння. Визначити об’ємні частки газів у складі вихідної 
суміші. (Відповідь. 60% водню; 40% кисню). 

302. Після спалювання в евдіометрі 20 мл суміші водню з киснем 
об’єм її зменшився на 6 мл. Утворена суміш не горить. 
Визначити склад вихідної суміші і суміші, що утворилася, за 
умови, що вода знаходиться в пароподібному стані, а всі об’єми 
виміряні за однакових умов.  (Відповідь. Вихідна суміш:  60% 
водню і 40% кисню; кінцева суміш: 14,3% кисню і 85,7% води). 

303. До 20 мл суміші водню й азоту додали 10 мл кисню і спалили. 
Об’єм суміші, що утворилася, дорівнює 26 мл. Визначити склад 
вихідної суміші і суміші, що утворилася, за умови, що вода 
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знаходиться в пароподібному стані, а всі об’єми виміряні за 
однакових умов. (Відповідь. Вихідна суміш: 40% водню і 60% 
азоту; утворена суміш: 23% кисню, 46% азоту і 31% води). 

304. В евдіометрі спалили 60 мл суміші водню й кисню. Водень 
витратився весь. Після приведення суміші до попередніх умов 
об’єм її зменшився на 15 мл. Визначити об’ємні частки газів у 
вихідній суміші та об’єм кисню, що не прореагував. (Відповідь. 
Вихідна суміш: 16,7% водню і 83,3% кисню; 45 мл кисню). 

305. В евдіометрі спалили 80 мл суміші азоту, кисню та карбон (ІІ) 
оксиду. Після цього об’єм суміші зменшився на 20 мл. 
Обчислити склад вихідної суміші і суміші, що утворилася, за 
умови, що кисень і карбон (ІІ) оксид прореагували повністю (всі 
виміри проведені за однакових умов). (Відповідь. Вихідна суміш: 
50% карбон (ІІ) оксиду, по 25% азоту та кисню; утворена 
суміш: 33,3% азоту, 66,7% карбон (ІV) оксиду). 

306. До 6 л суміші пропену з пропаном додали 5 л водню. Після 
пропускання суміші над платиновим каталізатором при 
підвищеній температурі її об’єм став дорівнювати 7 л. Знайти 
об’ємну частку пропану у вихідній суміші (всі виміри проведені 
за однакових умов). (Відповідь. 33,3%). 

307. Суміш карбон (IV) оксиду, карбон (ІІ) оксиду і кисню займала 
об’єм 50 мл (н.у.). Після спалювання і приведення до 
нормальних умов суміш не мала кисню й карбон (ІІ) оксиду, а 
об’єм її складав 42 мл. Знайти об’ємну частку карбон (IV) 
оксиду у вихідній суміші. (Відповідь. 52% ). 

308. Суміш азоту з воднем пропустили над нагрітим каталізатором. 
Після реакції об’єм газів зменшився на 14 л. Визначити об’єм 
вихідної суміші за умови, що азот і водень прореагували 
повністю, а всі виміри зроблені за однакових умов. (Відповідь.   
28 л). 

309. При спалюванні в кисні суміші карбон (ІІ) оксиду і карбон 
(IV) оксиду об’ємом 40 мл, об’єм суміші зменшився на 12 мл. 
Визначити об’ємну частку карбон (ІІ) оксиду в суміші, якщо всі 
об’єми приведені до однакових умов. (Відповідь. 60%). 

310. Після згоряння в евдіометрі 40 мл суміші водню з киснем 
об’єм її зменшився до 28 мл. У суміші, що утворилася, тліюча 
лучина спалахує. Визначити склад вихідної й утвореної суміші 
за умови, що вода знаходиться в пароподібному стані, а всі 
об’єми приведені до однакових умов. (Відповідь. Вихідна суміш: 
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24 мл водню, 16 мл кисню; утворена суміш: 4 мл кисню, 24 мл 
води). 
 

4.2.4 Задачі на газову суміш кисню та озону  
(озонований кисень) 

 
Приклад 1. Знайти об’єм озонованого кисню, який взаємодіє з 3 л 
водню, якщо об’ємна частка озону в озонованій суміші дорівнює 6%. 

 
       Дано:                                    Розв’язання: 
V(H2) = 3 л 1.Згідно з реакцією   3O2  2O3, 
(O3) = 6%                                    V(O3) = 1,5 V(O2). 
 Тому 
V(O2+O3) - ? 
                6 л O3  9 л O2 ,  

                                100 л(O2+O3)                                            103 л O2          
                              94 л O2  94 л O2.  

 2.Знаходимо об’єм озонованого кисню відповідно до  реакції  
2H2 + O2  2H2O; 

3 л H2            1,5 л O2             x л O2+O3; 
                                           103 л O2              100 л O2+O3; 

х = 1,46 л. 
Відповідь: об’єм озонованого кисню 1,46 л 
 

Приклад 2. При пропусканні через озонатор 8,2 л кисню об’єм газу 
дорівнював 8,0 л. Знайти об’ємну частку озону в озонованому кисні 
(%). 

 
Дано:                                                      Розв’язання: 

  V(O2) = 8,2 л             1.Реакція 3O2  2O3 перебігає із 
зменшенням об’єму: 

  V(O2+O3) = 8,0 л                              Vтеор  дорівнює   1V, тому 
                                         V = 1 л                        2 л O3 
(O3) - ?                                             0,2 л                      х л  O3, 
                           де 0,2 = 8,2  8,0 (зменшення об’эму за умовою 

задачі). 
                                 Із складеної пропорції     х = 0,4 л. 
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Відповідь: об’ємна частка озону 5%. 

 
311. Якщо кисень, що міститься в повітрі, повністю перейде в озон, 

яка буде густина одержаної газової суміші відносно повітря? 
(Відповідь. 1,07). 

312. Визначити об’єм озонованого кисню, який можна одержати з 42 л 
кисню при проходженні його через озонатор, якщо 8% кисню 
перейде в озон? (Відповідь. 40,88 л). 

313. Визначити об’єм озонованого кисню, що містить 25% озону, який 
потрібний для спалювання 90 л суміші карбон (ІІ) оксиду та 
водню (густина за воднем суміші складає 11,2). (Відповідь. 40 л). 

314. Після проходження повітря через озонатор густина його 
збільшилась на 5%. Розрахувати об’ємну частку озону в 
озонованому повітрі. (Відповідь. 10%). 

315. Який об’єм озонованого повітря (270С і 100 кПа), що містить 10% 
озону, потрібно для взаємодії з 100 г розчину з масовою часткою 
гідроген пероксиду 4% за реакцією H2O2+O3H2O+2O2? Який 
об’єм кисню при цьому утвориться? (Відповідь. 29,3 л 
озонованого кисню; 5,86 л кисню). 

316. З 200 мл озонованого повітря після розкладу озону, що 
утримувався в ньому, утворилося 215 мл газу. Обчислити 
об’ємну частку озону в озонованому повітрі. (Відповідь. 15%). 

317. Визначити масу 1 л кисню, що озонований на 5% (н.у.). 
Розрахувати масову частку озону. (Відповідь. 1,5 г озонованого 
кисню; 7% озону). 

318. У результаті озонування кисню відбулося зменшення його об’єму 
на 5 мл. Який об’єм кисню був узятий для реакції? Визначити 
об’єм озону, що  утворився? (Усі виміри проведені за однакових 
умов.) (Відповідь. 15 мл кисню; 10 мл озону). 

319. Визначити об’єм кисню, що містить 8% озону, необхідного для 
спалювання 20 л бутану. (Відповідь. 1,25 л). 

320. У результаті реакції озонування кисню його об’єм зменшився на 
12 мл. Який об’єм кисню прореагував? Який об’єм озону 
утворився? (Усі об’єми виміряні за однакових умов). (Відповідь. 
36 мл кисню; 24 мл озону). 
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5 КІНЕТИКА. ТЕРМОХІМІЯ 
5.1 Кінетика 

5.1.1 Швидкість хімічних реакцій 
 

Розділ хімії, що вивчає швидкість протікання різних хімічних 
реакцій, називається хімічною кінетикою. 

Знання впливу різних чинників на швидкість хімічних реакцій, 
їх механізму в поєднанні зі встановленням залежності між будовою 
молекул речовини, енергетичними характеристиками хімічних 
зв’язків, реакційною здатністю речовини дають можливість керувати 
хімічним процесом.  

Швидкість реакцій характер-
ризується зміною концентрації 
будь-якої з вихідних речовин або 
кінцевих продуктів реакції за 
одиницю часу. 

Залежність між зміною 
концентрацій вихідної речовини 
за певний проміжок часу графічно 
виглядає так (рис.1): 
Зміна концентрації на проміжку 
АВ дорівнюватиме різниці 
концентрацій С1-С2, що 
утворюється за проміжок часу t1-
t2. Таким чином, швидкість цієї 
реакції можна описати 
формулою: 

t

С
vабо

tt

СС
v








 ,
21

21 . 

У нашому прикладі враховується зміна концентрації вихідної 
речовини, яка в ході реакції зменшувалась,      тому    в      правій  
частині рівняння стоїть знак мінус. Коли в рівнянні враховується 
зміна концентрації речовин, які утворюються, то в правій його 
частині ставлять знак “плюс”, оскільки концентрації речовин 
збільшуються. 

Загальний вигляд рівняння швидкості такий: 

t

С
v




 , 

де    v     швидкість хімічної реакції; 

     t1                 t2                          t(c)   

С 
моль/л 
 

С1

С2

А 

В 

Рис.1. Зміна концентрації 
вихідної речовини з часом 
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       С   зміна концентрації; 
       t    зміна часу. 
Одиниця вимірювання: моль/лс. 
 

Приклад. Обчислити швидкість хімічної реакції 2NO+O22NO2, 
якщо концентрація нітроген (ІІ) оксиду   протягом 10 хв зменшилася 
від 0,2 до 0,1 моль/л. 

     Дано: 
     С1 = 0,2 моль/л 
     С2 = 0,1 моль/л 
      t = 10 хв 

                   Розв’язання: 

        
t

CC

t

С
v









)( 12 . 

           Якою стане швидкість хімічної реакції? 

./01,0
10

)/2,0/1,0(
хвлмоль
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лмольлмоль
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v - ? 

Відповідь: середня швидкість реакції дорівнює 0,01 моль/лхв. 
 

321. У посудині об’ємом 2 л змішали газ А кількістю речовини 4,5 
моль та газ В кількістю речовини 3 моль. Гази А та В реагують 
відповідно до рівняння А + В = С. Через 20 с у системі 
утворився газ С кількістю речовини 2 моля. Визначити середню 
швидкість реакції. Які кількості  газів, що не прореагували, 
залишилися в системі?  (Відповідь. 2,5 моль А; 1 моль В;              
2 моль С). 

322. Дві реакції перебігали з такою швидкістю, що за одиницю часу у 
першій утворився Н2S масою 3 г, у другій – НІ масою 10 г. Яка з 
реакцій перебігала з більшою швидкістю? (Відповідь. З більшою 
швидкістю реакція утворення Н2S). 

323. Початкова концентрація брому в реакції Н2+Br22HBr 
дорівнює 0,8 моль/л. У скільки разів зменшиться концентрація 
цієї речовини через 6 хв, якщо швидкість реакції дорівнює 0,1 
моль/лхв? (Відповідь. У 4  рази). 

324. За 4 хв концентрація метану в реакції СН4+2О2СО2+2Н2О 
зменшилась від 2,4 до 1,2 моль/л. Знайти швидкість реакції. 
(Відповідь. 0,3 моль/лхв). 

325. Яка швидкість реакції H2+Cl22HCl, якщо за 5 хв концентрація 
водню зменшилась від 0,45 до 0,15 моль/л. (Відповідь. 0,06 
моль/лхв). 

326. Початкова концентрація речовини А в реакції А+ВС+D 
дорівнює 0,6 моль/л. У скільки разів зменшиться концентрація 
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речовини А через 10 хвилин, якщо швидкість реакції 0,03 
моль/лхв?  (Відповідь. У 2 рази). 

327. У системі СО+Сl2СОСl2 концентрацію СО збільшили від 0,3 
до 1,0 моль/л, а концентрацію Cl2  від 0,2 до 0,6 моль/л. У 
скільки разів збільшиться швидкість цієї реакції?  (Відповідь. У 3 
рази). 

328. У реакції 2А+ВС концентрацію речовини А збільшили від 0,4 
до 1,2 моль/л. У скільки разів збільшиться швидкість цієї 
реакції? (Відповідь. У 9 раз). 

329. Швидкість реакції 2АB+D дорівнює 0,02 моль/лхв. Через 
скільки хвилин концентрація речовини А буде дорівнювати 0,3 
моль/л, якщо вихідна її концентрація становила 0,9 моль/л?   
(Відповідь. 30 хв). 

330. Через деякий час від початку реакції N2+3H22NH3 
концентрація водню і амоніаку стала 0,7 та 0,9 моль/л 
відповідно. Визначити початкову концентрацію водню.  
(Відповідь. 2,05 моль/л). 

 

5.1.2  Закон діючих мас 
 

Відповідно до закону діючих мас (норвезькі вчені К. Гульберг та 
П. Вааге), швидкість хімічної реакції прямо пропорційна добутку 
концентрацій реагуючих речовин, якщо реакція відбувається в 
результаті  зіткнень молекул парами. 
 У реакції аА + вВ  dD цей закон описується кінетичним 
рівнянням:                ),()( BCACkv ba    

 

де  С(А), С(В)  молярні концентрації речовин А і В; 
      а і в  стехіометричні коефіцієнти; 
      k   константа швидкості реакції. 
 Константа швидкості дорівнює швидкості реакції при 
концентрації реагуючих речовин 1 моль/л. Якщо С(А) = С(В) = 1 
моль/л, то v = k. 
 Константа швидкості залежить від температури та природних 
реагуючих речовин і не залежить від їх концентрації. 
 У гетерогенних реакціях у вираз швидкості реакції входять 
концентрації лише тих речовин, які перебувають у газовій фазі або 
розчинені. 

 

87



 
 

Приклад. У скільки разів зміниться швидкість прямої реакції 
NO+CO2NO2+CO, якщо концентрацію нітроген (ІІ) оксиду 
збільшити в 2 рази, а карбон (IV) оксиду – в три рази? 
 

Дано: 
С1(NO) = 1 моль/л 
С2(NO) = 2 моль/л 
С1(СO2) = 1 моль/л 
С2(СO2) = 3 моль/л 

                              Розв’язання: 
На основі закону діючих мас 

визначаємо швидкість 
 реакції при С1 і С2: 
1. Яка буде швидкість реакції при С1? 

v1= k[NO][CO2];     v1 = k[1][1] = k. 
2. Яка буде швидкість реакції при С2? 

v1 = k[2][3] = k6. 
          3.У скільки разів збільшиться 
швидкість прямої  
              реакції? 

6
1

6

1

2 
k

k

v

v
 разів. 

      
1

2

v

v
 - ? 

 
Відповідь: швидкість хімічної реакції збільшується в 6 разів. 
 

331. Як зміниться швидкість хімічної реакції СН4+2О2СО2+2Н2О 
при збільшенні концентрації вихідних речовин у 4 рази? 
(Відповідь. Збільшиться в 56 раз). 

332. В якому випадку швидкість реакції буде залежати від 
концентрації обох взаємодіючих речовин: 

               а) 2СО + О2 = 2СО2 ;  
               б) 2СО + О2 = 2СО2;  
               в) С + О2 = СО2. 
               (Відповідь. а), б)). 
333. Як зміниться швидкість реакції 2NO + O2 = 2NO2 при 

збільшенні концентрації нітроген (ІІ) оксиду у 3 рази? 
(Відповідь. Збільшиться в 9 раз). 

334. В якому випадку швидкість реакції буде залежати від 
концентрації обох взаємодіючих речовин:  

               а) СuO + H2 = Cu + H2O;  
               б) N2 + O2 = 2NO; 
               в) FeO + CO = Fe + CO2. 
               (Відповідь. б)). 

88



 
 

335. У скільки разів зміниться швидкість реакції 2HІ  І2 + H2, якщо 
концентрації реагуючих речовин збільшуються у 4 рази?  
(Відповідь. У 16 раз). 

336. Як зміниться швидкість реакції 4NH3+5O2=4NO+6H2O, якщо 
концентрацію     кисню збільшити у 2 рази? (Відповідь. 
Збільшиться в  32 рази). 

337. Реакція між двома газоподібними речовинами відбувається за 
рівнянням А+В=АВ. Як зміниться швидкість реакції, якщо тиск 
в системі збільшити у 3 рази? (Відповідь. Збільшиться 9 раз). 

338. Як зміниться швидкість реакції 2NO + O2 = 2NO2, якщо тиск у 
системі зменшити в 3 рази? (Відповідь. Зменшитьсяв 27 раз). 

339. Реакція між двома газоподібними речовинами проходить за 
рівнянням А2 + 2В = 2АВ. Як зміниться швидкість цієї реакції 
при збільшенні тиску в 6 разів? (Відповідь. Збільшиться в 216 
раз). 

340. Як зміниться швидкість реакції між азотом та воднем, якщо 
концентрацію вихідних речовин збільшити в 2 рази? (Відповідь. 
Збільшиться 16 раз). 
 

5.1.3 Залежність швидкості хімічної реакції від температури.  
Правило Вант-Гоффа 

 
При підвищенні температури реагуючої системи на кожні 10 

градусів швидкість більшості реакцій зростає  в 2 – 4 рази. Ця 
залежність установлена в 1884 р. відомим голландським ученим 
Я.Г.Вант-Гоффом і дістала назву правила Вант-Гоффа. 

Правило Вант-Гоффа можна виразити співвідношенням: 

10
0
1

0
2

0
1

0
2

)(

)( tt

tv

tv 

  , 

де )()( 0
2

0
1 tvіtv  - швидкості реакцій при зазначених температурах 

0
2

0
1 tіt . 

       (“гамма”) – температурний коефіцієнт швидкості реакцій, який 
показує, у скільки разів зростає швидкість даної реакції при 
підвищенні температури системи на кожні 10 градусів. 
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Приклад. Швидкість реакції при 180оС дорівнює 0,02 моль/лхв. 
Чому дорівнює швидкість цієї реакції при 210оС, якщо 
температурний коефіцієнт реакції 2,7? 

 
Дано: 

v = 0,02 моль/лхв 
t1 = 180oC 
t2 = 210oC 
 = 2,7 

                              Розв’язання: 

                                     10
12

12 tt

tvtv


  . 

       1.Чому дорівнює  v(t2)-? 

 
хвлмоль

tv






/3936,0

7,202,07,202,0 310

180210

2

00

      v(t2
o) - ? 

 
Відповідь: швидкість реакції при температурі 210oС дорівнює  

0,3936 моль/лхв. 
 

341. У скільки разів збільшиться швидкість деякої хімічної реакції 
при збільшенні температури з 40оС до 90оС? Температурний 
коефіцієнт швидкості реакції дорівнює 2? (Відповідь. У 64 рази). 

342. На скільки градусів слід підвищити температуру, щоб 
швидкість хімічної реакції з температурним коефіцієнтом 2 
збільшилась у 8 разів? (Відповідь. На 30о). 

343. У скільки разів зменшиться швидкість деякої хімічної реакції 
при зниженні температури з 140оС до 100оС, якщо 
температурний коефіцієнт швидкості цієї реакції дорівнює 3? 
(Відповідь. У 81 раз). 

344. У скільки разів зросте швидкість деякої реакції при підвищенні 
температури від 30оС до 70оС, якщо температурний коефіцієнт 
швидкості цієї реакції дорівнює 3? (Відповідь. У 81 раз). 

345. При 400оС деяка реакція закінчується за 10 хв, а температурний 
коефіцієнт її швидкості дорівнює 2. Скільки часу ця реакція 
відбуватиметься при температурі 350оС? (Відповідь. 640 хв). 

346. У скільки разів зросте швидкість деякої реакції при підвищенні 
температури на 30оС, якщо температурний коефіцієнт швидкості 
цієї реакції дорівнює 3? (Відповідь. У 27 раз). 

347. Розрахуйте температурний коефіцієнт швидкості реакції, якщо 
при зростанні температури на 30о швидкість реакції зростає в 
15,6 раз? (Відповідь. 2,5). 
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348. Температурний коефіцієнт швидкості деякої реакції 
дорівнює 2,3.     У скільки разів зросте швидкість цієї реакції, 
якщо підвищити температуру на 25оС? (Відповідь. У 8 раз). 

349. При температурі 150оС деяка реакція здійснюється за 10 хв. 
Приймаючи температурний коефіцієнт швидкості реакції за 2,5, 
розрахувати за який час здійснюється ця реакція, якщо 
проводити її: а) при 200оС; б)при 80оС. (Відповідь. а)6 с; б)102 
год). 

350. Дві реакції відбуваються при 25оС з однаковою швидкістю. 
Температурний коефіцієнт швидкості першої реакції 
дорівнює 2,0, а другої – 2,5. Знайти відношення швидкостей цих 
реакцій при 95оС. (Відповідь. 4,8). 

 
5.1.4  Хімічна рівновага 

 
 Хімічні реакції бувають необоротні та оборотні. Реакції, які 
проходять в одному напрямку до повної витрати однієї з реагуючих 
сполук, є необоротними. 
 Реакції, що за однакових умов протікають у протилежних 
напрямках і при цьому жодна з реагуючих речовин на витрачається 
повністю, називаються оборотними. 
 Для позначення оборотних реакцій використовують знак 
оборотності (), який показує, що поряд з прямою реакцією 
одночасно відбувається і зворотна. 
 На початку оборотної реакції швидкість прямої більша ніж 
зворотної   vпрvзв. Із зниженням концентрації вихідних сполук і 
підвищенням концентрації продуктів реакції швидкість прямої 
зменшується, а зворотної – зростає. Через деякий час швидкості 
прямої та зворотної реакції стають однаковими vпр= vзв тоді настає 
хімічна рівновага. 

Графічно це виглядає як на рис.2, де:  
Ср – рівноважна концентрація; 
А – зменшення концентрації вихідних речовин; 
В – збільшення концентрації продуктів реакції 
У 1884 р. французький учений Ле Шательє виявив 

закономірність впливу зовнішніх умов на рівновагу    оборотних 
хімічних  реакцій, яка дістала  назву  принципу   Ле Шательє. 
Принцип формулюється  таким чином: 

91



 
 

якщо   умови,  за   яких     система  знаходиться  в  рівновазі, змінити, 
то рівновага змінюється в напрямку тих процесів, які протидіють 
цій зміні. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рівновагу системи можна змінити через зміну концентрації, 

температури, тиску. 
 У разі збільшення концентрацій вихідних речовин рівновага 
зміститься в бік продуктів реакції. Із збільшенням концентрації 
продуктів реакції рівновага зміститься в бік вихідної речовини. 

У термохімічних реакціях при підвищенні температур 
рівноважної системи рівновага зміститься в бік ендотермічної реакції, 
а при зниженні температури – у бік екзотермічної. 

У реакціях між газами із збільшенням тиску рівновага 
зміщується в бік утворення меншого об’єму, а при зменшенні – у бік 
утворення більшого об’єму. 

 
Приклад 1. При 30С швидкість реакції 0,15 моль/лхв, а при 50С – 
2,4 моль/лхв. Розрахувати температурний коефіцієнт реакції. 

 
Дано:                                                           Розв’язання: 

     t1 = 30oC                                                        10
12

12 tt

tvtv


   
     t2 = 50oC                   Яке значення має температурний коефіцієнт? 

     v(t1)=0,15моль/лхв                         210

3050

15,015,04,2  


; 

     v(t2)=2,4моль/лхв                                      215,04,2   ; 
                 - ?                                                              = 4. 
 

                          t                 t(c) 

C 
(моль/л) 
 
 
 
 

Ср 

А 

В 

Рисунок 2. Зміна концентрації 
речовин з часом 
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Відповідь: температурний коефіцієнт реакції дорівнює 4. 
   
Приклад 2. Як зміниться рівновага реакції 2СО2  2СО + О2 при 
підвищенні тиску? 
 

2СО2  2СО + О2 

                                                2V                 3V      
 При розв’язанні задачі використовуємо наслідок з принципу Ле 
Шательє. Оскільки всі речовини перебувають в газоподібному стані, 
то при підвищенні тиску хімічна рівновага зміститься в бік менших 
об’ємів, тобто вліво. 
 Відповідь: хімічна рівновага зміститься в бік СО2, тому що в 
правій частині рівняння 3 об’єми, а в лівій – 2 об’єми. 

 
351. Як збільшення концентрації вуглекислого газу позначиться на 

зміщенні рівноваги в такій системі: 2CO  CO2 + C? (Відповідь. 
Зміститься ліворуч). 

352. Як зменшення концентрації сульфур (VI) оксиду позначиться 
на зміщенні хімічної рівноваги в системі 2SO2 + O2  2SO3? 
(Відповідь. Зміститься праворуч). 

353. Як збільшення тиску позначиться на зміщенні хімічної 
рівноваги в системі 3H2 + N2  2NH3 + Q? (Відповідь. 
Зміститься праворуч). 

354. Як з допомогою тиску можна змістити хімічну рівновагу в 
системі 2CO + O2  2CO2 + Q в бік утворення продукту реакції? 
(Відповідь. Збільшити тиск). 

355. Для якої з реакцій підвищення тиску приводить до збільшення 
виходу продуктів реакції: 

               а) 2NO + O2  2NO2, 
               б) 2H2O(г)  2H2 + O2? 
               (Відповідь. а)). 
356. Як з допомогою тиску змістити хімічну рівновагу в системі 

4HCl + O2  2CI2 + 2H2O(г) 
        в бік прямої реакції?  (Відповідь. Збільшити тиск). 
357. Як зміститься рівновага реакції 2СО + О2  2СО2 + Q при 

підвищенні температури? (Відповідь. Зміститься ліворуч). 
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358. Як з допомогою температури змістити хімічну рівновагу в 
системі Fe3O4 + 4CO  3Fe + 4CO2 – 43,7 кДж?  (Відповідь. 
Зміститься ліворуч при зниженні температури). 

359. Які з позначених нижче факторів будуть впливати на зміщення 
рівноваги в бік прямої реакції за схемою  

3А(тв.) + 2В(г)  2С(г) + Q: 
               а)підвищення тиску; 
               б)збільшення поверхні речовини А; 
               в)підвищення температури; 
               г)зниження температури? 
               (Відповідь. б), г)). 
360. Які з позначених нижче факторів будуть впливати на зміщення 

рівноваги в бік прямої реакції за схемою А(тв) + 2В(г)  2С(г) + Q: 
               а)підвищення тиску; 
               б)збільшення поверхні речовини А; 
               в)підвищення температури; 
               г)зниження температури? 
       (Відповідь. б), г)). 

 
5.1.5  Константа хімічної рівноваги 

 
 Кількісною характеристикою хімічної рівноваги є її константа. 

Константа рівноваги – це відношення констант швидкості 
прямої та зворотної реакцій 

,
2

1

k

k
K   

де К – константа рівноваги, 
      k1 і k2 – константи швидкостей прямої і зворотної реакцій. 

 Наприклад, у хімічній реакції 
2SO2 + O2  2SO3 

швидкість прямої реакції, згідно із законом діючих мас, дорівнює 
v1 = k1C

2(SO2)C(O2), 
швидкість зворотної реакції така: 

v2 = k2C
2(SO3). 

У момент установлення рівноваги v1 =  v2, тобто 
k1C

2(SO2)C(O2) = k2C
2(SO3),  або 
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оскільки відношення k1/k2 є константою рівноваги, то останнє 
рівняння можна записати так: 

)()(

)(C

22
2

3
2

OCSOC

SO
K  . 

 Константа хімічної рівноваги показує, що за умови рівноваги 
концентрації всіх речовин зв’язані між собою: при зміні концентрації 
будь-якої з реагуючих речовин змінюються концентрації всіх інших 
речовин. У результаті встановлюється новий стан рівноваги і нові 
концентрації, але співвідношення між ними залишається незмінним, 
воно відповідає константі рівноваги. 

 Для гетерогенних реакцій, до аналогічного виразу закону 
діючих мас, входять концентрації тільки тих речовин, які 
перебувають у газовій або рідкій фазі. Наприклад, для реакції 

СО2 + С  2СО 
константа рівноваги дорівнюватиме 

)(

)(C

2

2

COC

CO
K  . 

 Константа рівноваги залежить від температури та природи 
реагуючих речовин. 

Числове значення константи рівноваги характеризує глибину 
перебігу процесу в момент досягнення стану рівноваги. При K1 
вихід реакції великий, при K<1 малий. 

 
Приклад. Реакція сполучення азоту й водню зворотна і проходить за 
рівнянням N2 + 3H2  2NH3. У стані рівноваги концентрації 
реагуючих речовин становлять: С(N2)=0,01 моль/л, С(Н2)=2 моль/л, 
С(NН3)=0,4 моль/л. Обчислити константу рівноваги і вихідні 
концентрації азоту й водню. 

  Дано:                                                      
  Cp(N2) = 0,01 моль/л                                                   Розв’язання: 
  Cp(H2) = 2 моль/л                             
  Сp(NH3) = 0,4 моль/л                                          N2 + 3H2  2NH3 
 
  K - ?;  C0(N2) - ?; C0(H2) - ?    Виразимо константу хімічної рівноваги 

так: 

95



 
 

 
   .2

3
2

3
2

HCNC

NHC
K   

Підставляючи значення рівноважних концентрацій, отримаємо 

.2
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K  

Визначаємо вихідні концентрації азоту та водню таким чином: 
(N2) : (NH3) = 1 : 2; 
(H2) : (NH3) = 3 : 2; 
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C0(N2) = 0,01 + 0,2 = 0,21 моль/л; 
C0(H2) = 2 + 0,6 = 2,6 моль/л. 

 
Відповідь: константа рівноваги реакції дорівнює 2, вихідні 

концентрації азоту й водню відповідно дорівнюють 0,12 моль/л та 2,6 
моль/л. 

 
361. При деякій температурі рівноважні концентрації реакції 

2SO2+O22SO3 дорівнюють: [SO2]=0,04 моль/л; 
[O2]=0,06 моль/л; [SO3]=0,02 моль/л. Визначити константу 
рівноваги реакції. (Відповідь. 4,17). 

362. Знайти константу рівноваги реакції N2 + 3H2  2NH3, якщо в 
стані рівноваги концентрація аміаку складає 0,4 моль/л, 
азоту0,3 моль/л, а водню – 0,10 моль/л. (Відповідь. 533,3). 

363. Визначити вихідні концентрації реагуючих речовин у реакції  
2NO + O2  2NO2, якщо рівноважна концентрація NO2 дорівнює 
0,8 моль/л, кисню – 0,2 моль/л, а NO – 0,4 моль/л. (Відповідь. 1,2 
моль/л NO; 0,6 моль/л O2 ). 

364. Обчислити рівноважні концентрації речовин у реакції 
2А+3ВА2+В3, якщо вихідна концентрація [А]=0,5 моль/л, 
[В]=0,8 моль/л, а рівноважна [А2В3]=0,2 моль/л. (Відповідь. 0,1 
моль/л А; 0,2 моль/л В ). 

365. Константа рівноваги реакції А+ВС+Д дорівнює 1. Вихідна 
концентрація речовини А=2 моль/л, В=10 моль/л. Визначити, 
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скільки прореагувало речовин А і скільки – В? (Відповідь. 1,67 
моль/л ). 

366. Реакція проходить за рівнянням А+ВС+Д. Рівноважна 
концентрація речовини [В]=0,5 моль/л, [С]=0,2 моль/л, 
константа рівноваги реакції 0,04. Визначити вихідні 
концентрації А і В. (Відповідь. 2,2 моль/л А; 0,7 моль/л В ). 

367. Вихідні концентрації NO i Cl2 у системі 2NO+CI22NOCl 
складають відповідно 0,5 моль/л і 0,2 моль/л. Обчислити 
константу рівноваги, якщо до моменту встановлення рівноваги 
прореагувало 20% нітроген (ІІ) оксиду азоту. (Відповідь. 0,417 ). 

368. Знайти константу рівноваги реакції N2O42NO2, якщо вихідна 
концентрація [N2O4]=0,08 моль/л, а до моменту встановлення 
рівноваги дисоціювало 50% N2O4. (Відповідь. 0,16 ). 

369. У замкнутому сосуді перебігає реакція АВ(г) А(г)+ В(г) 

Константа рівноваги реакції дорівнює 0,04, а рівноважна 
концентрація речовини В0,02 моль/л. Знайти вихідну 
концентрацію речовини АВ. Скільки відсотків речовини АВ 
розклалось? (Відповідь. 66,67% ). 

370. Константа рівноваги реакції А+ВС+Д дорівнює 1. Вихідна 
концентрація [А]о=0,02 моль/л. Скільки процентів речовини А 
прореагувало, якщо вихідні концентрації [В]о дорівнюють 
(моль/л): а)0,02; б)0,1; в) 0,2 ? (Відповідь. а)50%; б)83,3%; 
в)90%). 
 
5.2 Термохімія. Розрахунки за термохімічними рівняннями 

реакцій 
 

Перебіг багатьох хімічних реакцій супроводжується виділенням 
або вбиранням тепла. Це пов’язано із перетворенням внутрішньої 
енергії, яка завжди знаходиться в прихованій формі і під час хімічних 
реакцій може перетворюватись в теплову, електричну, світлову, 
механічну. Галузь хімії, яка вивчає закономірності взаємних 
перетворень теплової і внутрішньої енергії речовин, називається 
термохімією. 

Реакції, під час яких внутрішня енергія речовин перетворюється 
в теплову (тепло виділяється), називаються екзотермічними. 

Реакції, під час яких теплова енергія речовин перетворюється у 
внутрішню енергію (тепло поглинається), називаються 
ендотермічними. 
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Кількість теплоти, яка виділяється або поглинається в процесі 
хімічних реакцій, називається тепловим ефектом реакції. 

Хімічні рівняння, в яких зазначено тепловий ефект реакції, 
називаються термохімічними рівняннями. 

Наприклад, рівняння екзотермічних реакцій такі: 
СН4 + 2О2  СО2 + 2Н2О + 891 кДж; 

Сu  + Cl2   CuCl2 + 223 кДж. 
Рівняння ендотермічних реакцій такі: 

N2 + O2  2NO  180,5 кДж; 
СО2 + С  2СО  160 кДж. 

Теплові ефекти реакцій, як правило, визначають для речовин, 
що окислюються під час реакцій у кількості речовини 1 моль. Тому в 
термохімічних рівняннях допускаються і дробові коефіцієнти 

Н2 + 0,5О2  Н2О + 258,8 кДж; 
О2  2/3О3  96 кДж. 

Якщо в термохімічному рівнянні не використовуються дробові 
коефіцієнти, то кількість теплоти зазначається з розрахунку кількості 
моль речовини, що окислюється. 

Порівняйте: 
2С2Н2 + 5О2  4СО2 + 2Н2О + 2600 кДж; 
С2Н2 + 2,5О2  2СО2 + Н2О + 1300 кДж. 

Одиницею вимірювання теплового ефекту реакції є джоуль на 
моль (Дж/моль) чи кілоджоуль на моль (кДж/моль). Кількість 
теплоти, яка виділяється при хімічних реакціях, прямо пропорційна 
кількості речовини, що бере участь у хімічній реакції 

Q = Qм, 
де Q – кількість теплоти, 
       кількість речовини, 
     Qм – тепловий ефект реакції. 
 Ця формула використовується в обчисленнях за термохімічними 
рівняннями. 

 
Приклад. Визначити масу заліза, що перетвориться в залізну 
окалину, якщо при цьому виділилось 112 кДж теплоти, а при 
утворенні 1 моль окалини виділяється 1118 кДж теплоти? 
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   Дано:                                                         Розв’язання: 
Q = 112 кДж                                   3Fe + 2O2  Fe3O4 + 1118 кДж. 
Qм = 1118 кДж       1.Записуємо співвідношення між кількістю 

речовини заліза                  і кількістю виділеної 
теплоти так: 

   m(Fe) - ?                                           (Fe) : Q = 3 : QМ,  звідси 

                                                ;
3

MQ

Q
Fe


  

  .3,0
1118

1123
моль

кДж

кДж
Fe 


  

2.Обчислюємо масу заліза у такий спосіб: 
m = M; 

M(Fe) = 56 г/моль; 
m(Fe) = 0,3 моль  56 г/моль = 16,8 г. 

 
Відповідь: у залізну окалину перетвориться 16,8 г заліза. 
 

371. За термохімічним рівнянням S + O2 = SO2 + 297 кДж обчислити 
масу сірки, яка згоряє з виділенням 9,3 кДж теплоти. (Відповідь. 
1г ). 

372. При взаємодії алюмінію масою 9 г з киснем виділилось 274,44 
кДж теплоти. Скласти термохімічне рівняння цієї реакції. 
(Відповідь. 4Al+2O22Al2O3+3297кДж). 

373. Знаючи, що тепловий ефект горіння вуглецю дорівнює 393,5 
кДж, теплоти, обчислити, чи достатньо спалити 0,2 кг вуглецю, 
щоб одержати 7300 кДж теплоти. (Відповідь. Недостатньо). 

374. Скласти термохімічне рівняння горіння метану, якщо відомо, 
що при згорянні метану об’ємом 105,26 л (н.у.) виділилось 4187 
кДж теплоти. (Відповідь. СН4+2О2СО2+2Н2О+890,86 кДж ). 

375. За термохімічним рівнянням реакції 
CH4+2O2=CO2+2H2O+891кДж розрахувати об’єм спаленого 
метану, якщо при цьому виділилось 1782 кДж теплоти. 
(Відповідь. 44,8 л ). 

376. При спалюванні ацетилену кількістю речовини 1 моль 
виділяється 1300 кДж теплоти. Яка кількість теплоти виділиться 
при спалюванні ацетилену, одержаного з технічного кальцій 
карбіду масою 147,13 г, що містить 13% домішок? (Відповідь. 
2600 кДж ). 
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377. Згоряння 1 моль бензолу супроводжується виділенням 3301,2 
кДж теплоти. Скласти термохімічне рівняння реакції і 
розрахувати масу та об’єм парів бензолу (н.у.), необхідних для 
виділення 825,3 кДж теплоти. (Відповідь. 
2С6Н6+15О212СО2+6Н2О+6602 кДж; 19,5 г; 5,6 л ). 

378. При сполученні 21 г заліза з сіркою виділилось 36,54 кДж 
теплоти. Скласти термохімічне рівняння цієї реакції. (Відповідь. 
Fe+SFeS+97,44кДж ). 

379. Скласти термохімічне рівняння реакції одержання метанолу із 
синтез-газу, якщо відомо, що витрачається 2,8 кг карбон (ІІ) 
оксиду і виділяється 10900 кДж теплоти. Обчислити масу 
витраченого синтез-газу. (Відповідь. СО+2Н2СН3ОН+109 
кДж; 3,2 кг). 

380. Обчислити кількість теплоти та об’єм карбон (IV) оксиду, які 
утворюються при спалюванні етанолу об’ємом 20 мл (густина   
0,8 г/мл). Тепловий ефект реакції 1410 кДж. (Відповідь. 4994 
кДж; 15,6 л ). 

 
6 РОЗЧИНИ 

6.1 Знаходження масової частки розчиненої речовини 
 
Під масовою часткою розчиненої речовини розуміють 

відношення маси розчиненої речовини до маси розчину. 
Визначається в абсолютних величинах або в процентах таким чином: 

 
 

 
  .

%100
%;

нурm
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нурm
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 Масова частка показує, скільки грамів розчиненої речовини 
міститься в 100 г розчину. 

 
Приклад 1. Обчислити масу солі в розчині масою 400 г з масовою 
часткою  солі 10%. 

 
 Дано:                                                      Розв’язання: 

  m(р-ну) = 400 г                              

  (солі) = 10%                                       
 ;нурm

соліm
солі


        

  m(солі) - ?                                           m(солі) = m(р-ну); 
                                                               m(солі) = 0,1  400 = 40 г.    

100



 
 

 
Відповідь: маса солі в розчині становить 40 г. 
 

Приклад 2. Потрібно приготувати розчин масою 500 г із масовою 
часткою калій хлориду 14%. Визначити необхідні маси солі і води. 

 
      Дано:                                                           Розв’язання: 

    m(р-ну) = 500 г                           

    (KCl) = 14%                      m(KCl) =
   

;
100

KClнурm 
 

    m(KCl) = ?                            ;70
100

14500
г

г
KClm 


      

    m(H2O) = ?                                 m(H2O) = m(р-ну)  m(KCl); 
                                                m(H2O) = 500 г  70 г = 430 г. 
 
Відповідь: для приготування розчину треба взяти 70 г KCl і 430 

г води. 
 

381. У воді масою 150 г розчинили калій хлорид  масою 10 г. 
Обчислити масову частку солі в добутому розчині. (Відповідь. 
6,25%). 

382. Яку масу солі треба взяти, щоб виготовити розчин масою 2 кг із 
масовою часткою солі 15%? (Відповідь. 0,3 кг). 

383. Скільки солі треба додати до 5 кг води, щоб масова частка її в 
розчині становила 20%? (Відповідь. 1,25 кг.) 

384. Обчислити масу води, яку треба долити до 60 г солі, щоб 
одержати розчин із масовою часткою солі 15%. (Відповідь. 340 
г). 

385. Випарюванням 250 г морської води добуто 10 г солі. Визначити 
масову частку солі в морській воді. (Відповідь. 4%). 

386. До 1 л вапняної води з масовою часткою кальцій гідроксиду 0,1 
додали 0,5 л води. Обчислити масову частку Ca(OH)2 в 
утвореному розчині (густина розчину дорівнює густині води). 
(Відповідь. 6,7%). 

387. Мідний купорос CuSO4
.5H2O масою 100 г розчинили в 400 г 

розчину купрум (ІІ) сульфату з масовою часткою CuSO4  4%. 
Визначити масову частку купрум (ІІ) сульфату  в добутому 
розчині. (Відповідь. 16%). 
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388. Обчислити масову частку ферум (ІІ) сульфату  в розчині, що 
утворився внаслідок розчинення у 361 г води 139 г залізного 
купоросу FeSO4

.7H2O.  (Відповідь. 15,2%). 
389. Визначити масову частку хлоридної кислоти у розчині, 

одержаному розчиненням 33,6 л гідроген хлориду в 245,25 г 
води (н.у.). (Відповідь. 18,25%).  

390. Яка масова частка кальцій карбонату в розчині, виготовленому 
із 0,2 моль солі і 172,4 води? (Відповідь. 10,4%). 

 
6.2  Молярна та нормальна концентрація розчинів 

 
 Молярною концентрацією розчину називається відношення 
кількості речовини, розчиненої в розчині, до об’єму розчину 
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 Молярна концентрація показує, скільки молів речовини 
міститься в 1 л розчину. 
 Молярною концентрацією еквівалента розчину (нормальна 
концентрація) називається відношення кількості еквівалентів 
речовини, розчиненої в розчині, до об’єму розчину 
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Нормальна концентрація показує, скільки молів еквівалентів 
речовини міститься в 1 л розчину. 
 Еквіваленти (Е) – це реальні або умовні частинки речовини, що 
у z разів менші за відповідну їм формальну одиницю цієї речовини. 

Параметр z – це еквівалентне число. Воно показує, скільки 
еквівалентів речовини умовно “міститься” в одній формальній 
одиниці цієї речовини. 
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Еквівалентне число (і еквівалент) можна визначити тільки для 
конкретної реакції. 

Так, для реакції повної нейтралізації сульфатної кислоти 
Е(H2SO4) = 1/2H2SO4, тобто еквівалентне число z = 2. 

Молярна маса еквівалентів (MЕ) – це маса одного моля 
еквівалентів речовини (г/моль). Її визначають як частку від ділення 
молярної маси речовини на її еквівалентне число. Наприклад 

./5,57
6

/345
))(6/1()))(((

;/49
2

/98
)2/1())((

342342

4242

мольг
мольг

SOAlMSOAlEM

мольг
мольг

SOHMSOHEM




 

 
Приклад. Обчислити масу цинк хлориду, потрібну для 

приготування 250 мл децинормального розчину його. 
 

  Дано:  
V = 250 мл   
 
CH(ZnCl2)=0,1 моль/л 

Розв’язання: 
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              Підставимо в отриману формулу значення Е 

Е = ,
ЕM

m
     тоді 

VM

m
C

E
H 
    звідси 

m = CHMEV ; 
m(ZnCl2) = 0,1 моль/л  68 г/моль  0,25 л = 1,7 г. 

 
Відповідь: маса цинк хлориду1,7 г. 
 

391. У воді розчинили 10 г натрій гідроксиду. Об’єм розчину 
виявився таким, що дорівнює 250 мл. Визначити молярну 
концентрацію NaOH у розчині. (Відповідь. 1 моль/л).  
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392. Обчислити масу цинк хлориду, потрібну для приготування 
250 мл децимолярного розчину його. (Відповідь. 1 моль/л). 

393. Обчислити масу натрій хлориду, потрібну для приготування 
200 мл децимолярного розчину. (Відповідь. 1,17 г). 

394. Яку масу натрій хлориду можна отримати випарюванням 0,1 л 
розчину з концентрацією NaCI 0,2 моль/л?  (Відповідь. 1,17 г). 

395. Визначити молярну концентрацію натрій гідроксиду в розчині, 
коли відомо, що в 2 л цього розчину міститься 16 г NaOH. 
(Відповідь. 0,21 моль/л). 

396. Обчислити масу алюміній сульфату, що міститься в 200 мл 2М 
розчину. (Відповідь. 136,8 г). 

397. Скільки г Na2CO3 міститься у 500 мл 0,25 н. розчину? 
(Відповідь. 6,625 г). 

398. В якому об’ємі 0,1 н. розчину міститься 8 г CuSO4? (Відповідь. 
1л). 

399. Визначити нормальну концентрацію розчину фосфатної 
кислоти, приготовленого розчиненням 5 г H3PO4 у 95 г води ( = 
1,025 г/мл). (Відповідь. 1,6 н.). 

400. Визначити нормальність ферум (ІІІ) хлориду, якщо в 0,3 л 
розчину міститься 32,44 г FeCI3. (Відповідь. 2 н.). 

 
У задачах часто розглядають змішування декількох розчинів 

однієї і тієї ж речовини. У таких випадках при вивченні умови задачі 
зручно схематично зобразити посудину з розчинами, що змішуються: 

 
m1  
1  

 

 
+ 

m2  
2  

 

 
 

m3 = m1 + m2  
3 

 
Розчин 1  Розчин 1  Виготовлений 

розчин 
 
Кожний розчин характеризується визначеними масою (m1 і m2) і 

масовою часткою розчиненої речовини (1 і 2 ) або процентною 
концентрацією (С1 і С2). Після їхнього зливання маса  розчину, що 
утворився, дорівнює сумі мас вихідних розчинів (m1 + m2). На схемі 
біля кожного розчину наводять його кількісні характеристики. 

У процесі розв'язання задач даного типу, в алгебраїчних 
рівняннях відображають закон зберігання маси речовин. У вигляді 
рівняння записують, що маса розчиненої речовини при змішуванні 
104



 
 

розчинів не змінилася. Масу розчиненої речовини в рівнянні подають 
як добуток маси розчину на масову частку розчиненої речовини, 
виражену десятковим дробом 

m11 + m22 = (m1 + m2). 

Одна з величин, що фігурують у рівнянні, звичайно є 
невідомою, яку необхідно знайти. Серед компонентів, які 
змішуються, може бути чистий розчинник (його розглядають як 
розчин із концентрацією, що дорівнює нулю, тобто  = 0) і суха 
речовина без розчинника (його розглядають як розчин з 
стопроцентною концентрацією, тобто  = 1). 

Таким чином, розв'язок задач на обчислення концентрацій 
розчинів, де немає хімічної взаємодії (приготування розчинів, 
змішування, випарювання розчинника, видалення розчиненої 
речовини та ін.), можна зводити до однієї схеми. 

У задачах, де потрібно концентрацію, визначену в одних 
одиницях виміру, виразити в інших одиницях, записують рівність 
двох алгебраїчних виразів, які визначають масу розчиненої речовини 
в тій самій кількості розчину, виходячи з одиниць виміру 
концентрацій, про які говориться в умові задачі.  

 
6.3 Розчини кристалогідратів 

 
Приклад 1. Глауберову сіль (Na2SO410H2O) масою 64,4 г 
(Na2SO410H2O) розчинили у 135,6 г води. Визначити масову частку 
натрій сульфату в утвореному розчині. 

                                                   
 Дано:               Розв’язання: 

m(Na2SO4·10H2O) = 64,4 г                                      І спосіб   
m(H2O) = 135,6 г 64,4г Na2SO4·10H2O + 135,6г Н2О   
                                                     х% Na2SO4, 

                                               М(Na2SO4·10H2O) = 322 г/моль. 
ω(Na2SO4) - ? 
                                       1)   322 г Na2SO4 · 10 H2O — 142 г Na2SO4 

                                            64,4 г                            —  m  г  Na2SO4, 

m(Na2SO4)  = 
322

1424,64 
 = 28,4 г. 

2) m(р-ну) =  m(Na2SO4·10H2O) +  m(H2O) =  64,4 + 135,6 = 200 г; 
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3)  
  %.2,14

200

1008,24)( 42
42 







нурm

SONam
SONa  

 
2 спосіб 

1.Масова частка Na2SO4 у кристалогідраті визначається так: 
 

  .44,0
322

142

10 242

42 



OHSONaM

SONaM  

2.Масу розчину знаходять у такий спосіб: 
m(р-ну) = m(Na2SO410H2O) + m(H2O) = 64,4 + 135,6 = 200 г. 
3.Записують закон збереження маси розчиненої речовини таким 

чином: 
1 m(Na2SO410H2O) + 2m(H2O) = m(р-ну), 

0,44  64,4 + 0  135,6 =   200, 
 

(Na2SO4) = 
200

4,6444,0 
= 0,142 = 14,2%. 

 
Відповідь: масова частка натрій сульфату 14,2%. 
 

Приклад 2. Визначити масу розчину купрум (ІІ) сульфату з масовою 
часткою купрум (ІІ) сульфату 2%, в якому треба розчинити 24 г 
мідного купоросу, щоб отримати розчин з масовою часткою купрум 
(ІІ) сульфату 6%. 

 
      Дано:     Розв’язання: 

ω1(CuSO4) = 2%           x г 2%  розч. CuSO4+24г CuSO4 ·5H2O → 6%              
CuSO4, 

m(CuSO4 ·5H2O)=24г                      
ω2(CuSO4) = 6%    1)   m1(CuSO4) = 0,02x г    у CuSO4 ;           
     m(р-ну)  ?           M(CuSO45H2O) = 250 г/моль;  
 
                2) 250 г CuSO4 ·5H2O  — 160 г CuSO4 

                                        24 г                —     у;  

                                                       у =
250

16024 
=15,36 г; 

 
1) m(CuSO4) = (0,02x+15,36) г,                  m(р-ну) = (х + 24) г 
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 = 
24

100)36,1502,0(




x

x
; 

6x +144  = 2x +1536;  4x = 1392; x = 348 г. 
 

Відповідь: маса розчину з  = 2% дорівнює 348 г. 
 

401. Визначити концентрацію купрум (II) сульфату в розчині, що 
утвориться при розчиненні 10 г мідного купоросу в 150 г води. 
(Відповідь. 4%).   

402. Скільки грамів залізного купоросу FeSO47H2O і води 
необхідно взяти для приготування 400 г розчину з масовою 
часткою ферум (ІІ) сульфату 7%? (Відповідь. 51,2 г FeSO47H2O; 
348,8 г води). 

403. Визначити масу води, в якій треба розчинити 20 г мідного 
купоросу, щоб утворився 4% розчин купрум (II) сульфату. 
(Відповідь. 300 г). 

404. Яку масу залізного купоросу необхідно розчинити у 186,2 г 
води для одержання розчину з масовою часткою ферум (ІІ) 
сульфату 3,8%? (Відповідь. 13,9 г). 

405. Визначити концентрацію купрум (II) сульфату в розчині, який 
утвориться при розчиненні 8 г мідного купоросу в 116  г  2%-
ного розчину купрум (II) сульфату. (Відповідь. 6%). 

406. Визначити масу мідного купоросу, яку треба розчинити в 232 
г 2%-ного розчину купрум (II) сульфату, щоб утворився 6%  
розчин купрум (II) сульфату. (Відповідь. 16 г). 

407. Визначити масу 2%-ного розчину купрум (II) сульфату, в 
якому треба розчинити  24 г мідного купоросу, щоб утворився 
6%-ний розчин купрум (II) сульфату. (Відповідь. 348 г). 

408. Визначити маси мідного купоросу та 2%-ного розчину купрум 
(II) сульфату, необхідних для виготовлення 620 г 6%-ного 
розчину купрум (II) сульфату. (Відповідь. 40 г мідного купоросу;  
580 г розчину). 

409. Яку масу глауберової солі Na2SO4·10H2O необхідно розчинити 
у 500 г 3%-ного розчину натрій сульфату, щоб одержати розчин 
з масовою часткою Na2SO4 8% ? (Відповідь. 69,44 г). 

410. Визначити масу води, в якій треба розчинити 80 г суміші 
безводного калій карбонату (15%) і його кристалогідрату 
K2CO3·2H2O,щоб утворився розчин з масовою часткою калій 
карбонату  20%. (Відповідь. 250 г). 
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6.4  Приготування розчинів із розчину і розчиненої речовиви 
 

Приклад 1 .  У 100 г  розчину хлоридної кислоти з масовою часткою 
гідроген хлориду 10% розчинили 2,9 л гідроген хлориду, виміряного 
при 17°С та тиску 98,3 кПа. Визначити масову частку гідроген 
хлориду в отриманому розчині. 

 
Дано:         Розв’язання: 

  m1(р-ну) = 100 г                     

  ω1(HCl) = 10%                       
  ;

%100

нурm

HClm
HCl




  

  V(HCl) = 2,9 л          m2(р-ну) = m1(р-ну) + m(HCl); 

   tº = 17ºC                                     
  ;

%100

1

1
1 нурm

HClm
HCl




  

   p = 98,3 кПа                                   

    2(HCl) - ?                                  
;

%100
11

1

нурmHCl
HClm





  

                                                               

  ;10
%100

100%10
1 г

г
HClm 


  

 

  ;65,2
3,10117273

2739,23,98
;

0

0
0

0

00 л
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  ;12,0
/4,22

65,20 л
мольл

л

V

V
HCl

M

  

                                                 
m2(HCl) = ν · М = 0,12 · 36,5 = 4,38 г; 

m2(HCl) = m1(HCl) + m2(HCl) = 10 г + 4,38 г = 14,38 г; 

    .78,13
38,4100

%10038,14
2 г

гг

г
HCl 




  

 
Відповідь:  масова частка гідроген хлориду 13,78 %. 

 
Приклад 2. У якій кількості  розчину з масовою часткою глюкози 5% 
необхідно розчинити 120 г її, щоб отримати  розчин з масовою 
часткою глюкози 8%? 
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Дано:                       
1(глюкози)=5% 
m(глюкози)=120 г 

Розв’язання: 
1 спосіб (алгебраїчний)  

Шукана величина х – маса розчину з масовою 
часткою                                       

2(глюкози) = 8%            глюкози   5%.   В   
алгебраїчному 

рівнянні   запишемо,  що  маса   глюкози   в   
утвореному розчині дорівнює її масі, яка 
міститься в  х  г розчину з  = 5%   плюс  120 г, 

m1(р-ну) - ? 

що   розчинили в останньому. Маса розчину, що утворився, дорівнює 
(х + 120) г і в ньому міститься (х + 120)0,08 г глюкози. У х г розчину 
з масовою часткою глюкози 5% знаходиться 0,05 г глюкози. 

Схема зміни кількісного складу розчину при розчиненні 
глюкози така: 

 
m1 = х 

1 = 0,05 
 

 
+ 

m2 = 120 
2 = 1 

 

 
 

m3 = 120 + х 
3 = 0,08 

 
Розчин 1  Глюкоза  Виготовлений 

розчин 
 

Таким чином, 0,05х + 120 = (х + 120)0,08, звідси х = 3680. 
 

2 спосіб (арифметичний) 
 Складну задачу розчленуємо на поетапні. 
1.Скільки води міститься в 100 г 5%-ного розчину? 

100  5 = 95 г. 
2.Скільки глюкози необхідно розчинити в 95 г води, щоб 

утворився 8%-ний розчин? 
У 92 г води необхідно розчинити 8 г глюкози,  
у 95 г         ”            ”            ”          х       ”, 





92

895
х 8,26 г. 

3.Скільки глюкози необхідно розчинити в 100 г 5%-ного 
розчину, щоб утворився 8%-вий розчин? 

8,26 – 5 = 3,26 г. 
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4.У якій кількості 5%-ного розчину глюкози необхідно 
розчинити 120 г її, щоб утворився 8%-ний розчин? 

У 100 г розчину необхідно розчинити 3,26 г глюкози,  

у х             ”              ”                    ”        120 г        ”, 





26,3

100120
х 3680 г. 

Відповідь: глюкозу необхідно розчинити в 3680 г розчину з 
масовою часткою глюкози 5%. 

 

411. У 300 мл хлоридної кислоти з масовою часткою гідроген 
хлориду 20% і густиною 1,1 г/мл розчинили 11,2 л (н.у.) 
гідроген хлориду. Обчислити масову  частку розчиненої 
речовини у добутому розчині. (Відповідь. 24,2%). 

412. Визначити масову частку купрум (II) сульфату в розчині, 
одержаному при  розчиненні 50 г мідного купоросу в 250 г 
розчину купрум (II) сульфату з масовою часткою  речовини 
6,4%. (Відповідь. 16%). 

413. Скільки натрій хлориду треба додати до 500 г розчину з 
масовою часткою натрій хлориду 5% для отримання розчину з 
масовою часткою NaCl 10%.  (Відповідь. 27,8 г). 

414. Скільки калій гідроксиду треба додати до 1025 г розчину  його 
з масовою  часткою розчиненої речовини 10%, необхідного для 
отримання розчину  з масовою часткою речовини КОН 40% ? 
(Відповідь. 512,5 г). 

415. Через 150 г розчину з масовою часткою H2S 5% пропустили 
2,24 л (н.у.) гідроген сульфіду. Обчислити масову  частку H2S в 
отриманому розчині. (Відповідь. 7,1%). 

416. Скільки г NaNO3 необхідно додати до 160 г розчину цієї солі з 
масовою часткою розчиненої речовини 10%, щоб отримати 
розчин цієї солі з масовою   часткою речовини 20% ? (Відповідь. 
20 г). 

417. У скількох г розчину КСl з масовою  часткою розчиненої 
речовини 5%  необхідно розчинити 7 г КСl, щоб отримати 
розчин цієї солі з масовою  часткою речовини 15% ? (Відповідь. 
59,5 г). 
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418. Скільки г натрій сульфату  та розчину з масовою  часткою 
Na2SO4  20% необхідно взяти для приготування 160 г розчину з 
масовою часткою розчиненої речовини 30% ? (Відповідь. 20 г). 

419. Визначити маси аргентум нітрату та його  10%-ного розчину, 
які необхідні для  виготовлення 270 г розчину з масовою  
часткою AgNO3 30%. (Відповідь. 60 г AgNO3; 210 г розчину). 

420. Для виготовлення розчину з масовою часткою магній нітрату 
30% використовували його розчин з масовою часткою Mg(NO3)2 
10% та 10 г солі. Визначити масу отриманого розчину. 
(Відповідь. 45 г). 
 

6.5  Перехід концентрацій від одних одиниць до інших 
 

Приклад. Визначити молярну та нормальну концентрації розчину 
сульфатної кислоти з масовою часткою H2SO4 14% (густина 1,57 
г/см3). 
 

Дано:                     Розв’язання: 
  ω(H2SO4) =14 %     Молярну концентрацію визначають за 
формулою: 

     ρ = 1,57 г/см3           
 

  .
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нурV

речовини
CM 





 

   СH- ?;    CМ -?                 Виразимо СМ через дані умови задачі, для 
цього вико- 

                                  ристаємо такі залежності: 
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Аналогічно знаходимо нормальну концентрацію 
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Е

н M
C
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, де MЕ = fM. 

Тоді   42SOHf

С
C M

E  ;       f(H2SO4) = 
2

1 ; 

                 
СH = 2СM = 2·2,2 = 4,4 моль/л. 
Відповідь:  молярна концентрація 2,2 моль/л ,  нормальна 

концентрація 4,4 моль/л.  
 

421. Визначити молярну концентрацію розчину хлоридної кислоти з 
масовою часткою HCl 20%, густина якої 1,10 г/см3? (Відповідь. 
6,03 моль/л). 

422. Визначити молярність і нормальність розчину ортофосфатної 
кислоти з масовою часткою H3РО4 40% (густина 1,35 г/см3). 
(Відповідь. 5,5 М; 16,5 н.). 

423. Розрахувати масову частку H3РО4 в її 5 М розчині ( густина  
1,29  г/см3). (Відповідь. 38%). 

424. Визначити нормальну концентрацію розчину хлоридної 
кислоти  з масовою часткою HCl 18% (густина  1,09 г/см3). 
(Відповідь. 5,38 н.). 

425. Розрахувати масову частку розчиненої речовини у 10 н. розчині 
сульфатної кислоти (густина 1,29 г/см3). (Відповідь. 38%). 

426. Розрахувати молярну і нормальну концентрації розчину купрум 
(II) сульфату з масовою часткою CuSO4 10% (густина 1,107 
г/см3). (Відповідь. 0,7 М; 1,4 н.). 

427. Визначити масову частку (%) 8 М розчину сульфатної кислоти 
(густина 1,44 г/см3). (Відповідь. 54,4%). 

428. Визначити масову частку (%) 12,2 М розчину нітратної кислоти 
(густина 1,35 г/см3). (Відповідь. 57%). 

429. Визначити молярну концентрацію розчину фосфатної кислоти з 
масовою часткою H3РО4  47,7% (густина 1,315 г/см3). (Відповідь. 
6,4 М). 

430. Визначити молярну концентрацію розчину їдкого натру з 
масовою часткою NaOH 36% (густина 1,39 г/см3). (Відповідь. 
12,5 М). 
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6.6 Приготування розчинів із заданою молярною (нормальною) 
концентрацією із розчину з відомою масовою часткою розчиненої 

речовини і навпаки 
 

Приклад. Скільки мілілітрів розчину сульфатної кислоти з масовою  
часткою H2SO4 96% (густина 1,84 г/мл) необхідно взяти для 
приготування 2 л 0,5 н. розчину? 

 
      Дано:                           Розв’язання: 
 ω1(H2SO4) = 96 %      Визначимо    яку  масу   H2SO4   треба   взяти     
 ρ = 1,57 г/мл           для  приготування 2 л 0,5 н. розчину, так: 
 V2(р-ну) = 2 л   ν(H2SO4) = Сн ·V = 0,5 · 2 =1 моль-екв; 
 Сн = 0,5 моль/л    m(H2SO4) = νE · МE;      МE(H2SO4) = 49 г/моль;   

V1(р-ну) - ? m(H2SO4) = 1моль · 49 г/моль  = 49 г. 
         Така маса H2SO4 повинна знаходитись і в 96% 

розчині. Тоді із формули 
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Визначимо об’єм 96%-го розчину 
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Відповідь: необхідно взяти 27,7 мл з масовою  часткою H2SO4 

96%. 
  

431. Визначити об’єм розчину сульфатної кислоти з масовою  
часткою H2SO4 70% (густина 1,622 г/см3), необхідного для 
приготування 25 мл 2 М розчину? (Відповідь. 4,32 мл). 

432. Визначити об’єм розчину хлоридної кислоти з масовою  
часткою HCl 10% (густина 1,049 г/см3), необхідного для 
приготування 100 мл    0,2 н. розчину? (Відповідь. 7 мл). 

433. Визначити об’єм розчину нітратної кислоти з масовою  
часткою HNO3  30% (густина 1,205 г/см3) необхідного для 
приготування 0,5 л 1 н. розчину? (Відповідь. 87,14 мл). 
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434. Визначити об’єм розчину ортофосфатної кислоти з масовою  
часткою H3РO4 49% (густина 1,33 г/см3) необхідного для 
приготування  2 л 0,1 н. розчину? (Відповідь. 10 мл). 

435. Визначити об’єм 3М розчину кухонної солі густиною 1,12 
г/см3, який потрібно долити до води масою 200 г, щоб добути 
розчин з масовою  часткою KCl 10%? (Відповідь. 315 мл). 

436. Визначити об’єм  розчину з масовою  часткою натрій 
карбонату 0,15 (густина 1,16 г/см3), який треба взяти для 
приготування 20 л 0,5 М Na2CO3? (Відповідь. 6,09 л). 

437. У лабораторії є розчин 3 М КС1. Визначити його об’єм, який 
необхідно  взяти для приготування розчину об’ємом 200 мл з 
масовою  часткою КС1 8% (густина 1,05 г/см3). (Відповідь. 75,17 
мл). 

438. Є розчин з масовою часткою H2SO4 80% (густина 1,732 г/см3). 
Як  із нього можна отримати 2 л 6 М розчину сульфатної 
кислоти? (Відповідь. Взяти 849 г вихідного розчину). 

439. Визначити об’єм розчину сульфатної кислоти з масовою  
часткою H2SO4 96% (густина 1,84 г/см3), який необхідно взяти 
для приготування 20 л 0,5 М розчину H2SO4? (Відповідь. 555 мл). 

440. Визначити масу  розчину  магній сульфату з масовою  часткою 
солі 10%, який необхідно  взяти для приготування 300 мл 0,5 м 
розчину. (Відповідь. 180 г). 

 
6.7 Розбавлення та випарювання розчинів 

 
Приклад 1. До розчину масою 80 г з масовою  часткою натрій 
нітрату 12% додали воду  масою 170 г . Розрахувати  масову частку 
натрій нітрату в одержаному розчині. 

 
Дано:      Розв’язання: 

ω(NaNO3) = 12 %                80г 12% NaNO3 +170 г H2O = х % 
m(р-ну) = 80 г               1) m(NaNO3) = 80 · 0,12 = 9,6 г ; 
m(H2O) = 170 г               2) m(р-ну) = 80 + 170 = 250 г 

1(NaNO3) - ?             

3)    
  %.84,3

250

1006,9%1003
31 








нурm

NaNOm
NaNO  

                                                                 
  Відповідь: масова частка натрій нітрату 3,84%. 
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Приклад 2. При випарюванні розчину масою 600 г з масовою  
часткою калій хлориду 40% залишився розчин, маса якого 350 г. Яка 
масова частка калій хлориду в утвореному розчині ?  

 
Дано:     Розв’язання: 

m(розч) = 600 г         600 г  40% КС1 
ot   350 г  х %  КС1; 

m1(розч) = 350 г    1) m(КС1) = m(р-ну) · ω = 600 · 0,4 = 240 г;  

(KCl) = 40%               2)   %.6,68
350

100240
1 


KCl   

(KCl) - ?  
                                   
Відповідь: масова частка KCl у розчині 68,6%. 
 

Приклад 3. Скільки кілограмів води потрібно добавити до 20 кг 
розчину сульфатної кислоти з масовою часткою H2SO4 40 %, щоб 
одержати розчин з масовою часткою 25 %? 
 

  Дано:  
m1(р-ну H2SO4) = 20 кг                      Розв’язання:  
1(H2SO4) = 40%                                  1 спосіб 
2(H2SO4) = 25%                Використовуємо формулу масової частки 

розчиненої речовини       
         m(H2O) = ?                     

                                                 
 
  .42

нурm

SOHm


                 

1.Скільки кілограмів сульфатної кислоти міститься у першому 
розчині? 

40% .8
%100

20%40
;

20

%100
кг

кг
x

кг

х






  

2.Яка маса розчину з масовою часткою H2SO4 25%? 

.32
%25

8%100
;

%1008
%25 кг

кг
х

х

кг






  

3.Cкільки кілограмів води потрібно додати? 
m(H2O) = 32 кг – 20 кг = 12 кг. 

2 спосіб 
Розв’язування проведемо за правилом Пірсона (правилом 

змішування, правилом хреста). За цим правилом треба мати три 
масових частки для однієї речовини. У центрі записують масову 
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частку речовини, розчин якої потрібно одержати. Зліва – вихідні 
масові частки. Хрест – навхрест від більшої величини віднімаємо 
меншу і одержуємо масові частки, які записують справа. Ці масові 
частки за горизонталлю відповідають вихідним розчинам. 

1.В яких масових співвідношеннях потрібно взяти вихідні 
речовини? 

 
 

5 масових частин 40%-ного розчину H2SO4, 3 – води і одержимо 
8 масових частин 25%-ного розчину H2SO4. 

2.Скільки води потрібно взяти? 

.12;
..3

..520
кгх

чм

чм

х

кг
  

 
Відповідь: води необхідно взяти 12 кг. 
 
Приклад 4. До якого об’єму слід розбавити водою 1,5 л 0,5 н. 

розчину натрій хлориду, щоб отримати 0,25 н. розчин? 
 

Дано:  
V = 1,5 л  
Cн = 0,5 н.      
Cн = 0,25 н.   

Розв’язання:  
1.Розрахуємо кількість розчиненої речовини у  
вихідному розчині (така ж кількість речовини буде 
і в новому розчині) так:             

V1 = ?   = CнV = 0,5  1,5 = 0,75 моль. 
                         2.Знайдемо об’єм нового розчину таким чином: 

.3
25,0

75,0
л

C
V

н
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Відповідь: вихідний розчин натрій хлориду слід розбавити 

водою до 3 л. 
 

441. Визначити об’єм 0,1 н. розчину Н3РО4, який можна 
приготувати  із 80 мл  0,75 н. розчину тієї ж кислоти? (Відповідь. 
600 мл). 

442. До якого об’єму слід розбавити  водою 2,4 л 1,6 н. НС1 для 
отримання 0,25 н. розчину ? (Відповідь. 15,36 л). 

443. До якого об’єму слід упарити 3,5 л 0,04 н. КОН для отримання 
0,1 н. розчину? (Відповідь. 1,4 л). 

444. Визначити об’єм 2 н. розчину NaOH, який треба додати до 0,75  
л води, щоб отримати  0,5 н. розчин NaOH ? (Відповідь. 0,25 л). 

445. Визначити об’єм води, який треба додати до 100  мл розчину 
хлоридної кислоти з масовою  часткою HCl 20% (густина 1,10 
г/м3), щоб утворився розчин з масовою  часткою HCl 5%? 
(Відповідь. 330 мл). 

446. Визначити об’єм води, що треба випарити  із 500 г розчину з 
масовою  часткою натрій хлориду 20%, щоб одержати розчин з 
масовою  часткою NaCl 25% ? (Відповідь. 100 мл). 

447. Визначити молярну концентрацію розчину сульфатної кислоти, 
одержаного  при змішуванні 50 мл  10 М розчину сульфатної 
кислоти з 450 мл води. (Відповідь. 1 моль/л). 

448. Визначити масу води, до якої  необхідно додати 300 г розчину 
сульфатної кислоти з масовою  часткою речовини 60% для 
одержання розчину з масовою  часткою сульфатної кислоти 
20%. (Відповідь. 600 г). 

449. Маючи 400 г розчину з масовою  часткою речовини 36%, 
необхідно приготувати розчин цієї речовини з масовою  часткою 
20%. Розрахувати масу води, яку треба додати до вихідного 
розчину. (Відповідь. 320 г). 

450. У лабораторії провели випарювання 1,2 кг розчину з масовою  
часткою солі 28%. Псіля випарювання лишилось 1 кг розчину. 
Визначити масову частку солі в розчині після випарювання ? 
(Відповідь. 33,6%). 
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6.8 Змішування розчинів 
 

Приклад 1. Знайти маси розчинів хлориду натрію з масовими 
частками 10% та 20%, необхідні для приготування 300 г розчину з 
масовою часткою 12%.  
 

Дано:                    Розв’язання: 
ω1(NaCl)=10%       m1(10% NaC1) + m2(20% NaC1) → 300 г 12% NaCl; 
m(р-ну) = 300 г      х(г) 10% NaC1 + у(г) 20% NaC1→ 300 г 12% NaC1; 
ω2(NaCl) = 20%      1) m1(NaC1) = 0,1х (г);        2) m2(NaC1) = 0,2 у (г); 
ω(NaCl) = 12%      3) m(NaC1) = 300  · 0,21 = 36 (г); 
m1(10% NaCl) = ?  4)   х + у = 300;    
m2(20% NaCl) = ?   0,1х + 0,2у = 36;      звідси 

     х + у = 300;  у = 60 (г) 20% NaC1; 
     х + 2у = 360; х = 300 – 240 = 60 (г) 10% NaC1. 
 
     Такі задачі на змішування розчинів із різною масовою 

часткою  для приготування розчину із заданою масовою часткою  
можна вирішувати, користуючись правилом змішування (або 
правилом хреста). 

 
   10 м.ч. 12% NaC1  ─   8 м.ч.  10% NaC1 

            300 г                      ─        х  

                 ;%10240
10

8300
NaClгх 


               

                                          
m2(20% NaC1) = 300 · 240 = 60 г. 

 
Розглянемо ще один спосіб розв’язування такого типу задач з 

використанням схеми зміни кількісного складу розчинів. 
Шукана величина х – маса розчину  з (NaCl) = 10%. Тоді маса 

натрій хлориду у цьому розчині складає 0,1х. Маса розчину з  
(NaCl) = 20% дорівнює (300 – х), а маса розчиненої речовини в 
ньому – (300 – х)0,2. 
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Схема зміни кількісного складу розчину солі при змішуванні 
розчинів така: 
 

m1 = x 
 

1 = 0,1 
 

 
+ 

m2 = 300 – x
 

2 = 0,2 

 
 

m = 300; 
 

 = 0,12 
 

Розчин 1  Розчин 2  Виготовлений 
розчин 

 
Таким чином,   0,1х + (300  х )0,2 = 3000,12, звідси  х = 240. 

Маса другого розчину, що змішують дорівнює 300 – 240 = 60 г. 
 

Відповідь: маса розчину з (NaCl) =  10% дорівнює 240 г, маса 
розчину  (NaCl) = 20% складає 60 г. 

 
Приклад 2. Визначити молярну концентрацію розчину, який 
одержали змішуванням 400 мл 9М та 600 мл 2М розчинів сульфатної 
кислоти. 
Дано:    
V1 = 400 мл  
C1(H2SO4) = 9 моль/л   
C2(H2SO4) = 2 моль/л 
V2 = 600 мл                   

Розв’язання: 
1.Молярну   концентрацію  новоутвореного  
розчину  визначаємо за формулою:    

   
  .

3

423
423 нурV

SOH
SOHC





 

C3(H2SO4) = ?                2.Об’єм добутого розчину знаходимо 
шляхом отримання суми об’ємів вихідних 
розчинів: 

V3(р-ну) = V1(р-ну) + V2(р-ну); 
V3(р-ну) = 400 мл + 600 мл = 1000 мл = 1 л. 

3.Кількість речовини сульфатної кислоти визначаємо, 
отримавши суму кількостей речовини у вихідних розчинах, які 
обчислюємо за допомогою формули молярної концентрації 

 = C  V; 
1(H2SO4) = C1(H2SO4)V1(р-ну); 

1(H2SO4) = 9 моль/л0,4 л = 3,6 моль; 
2(H2SO4) = C2(H2SO4)V2(р-ну); 

2(H2SO4) = 2 моль/л0,6 л = 1,2 моль; 
3(H2SO4)  = 1(H2SO4) + 2(H2SO4) ; 
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3(H2SO4) = 3,6 моль + 1,2 моль = 4,8 моль. 
4.Підставляємо значення у вихідну формулу і обчислюємо 

молярну концентрацію добутого розчину так: 

  .8,4
1

8,4
423 моль

л

моль
SOHC   

Відповідь: молярна концентрація добутого розчину сульфатної 
кислоти дорівнює 4,8 моль/л. 

 
451. Визначити масу розчину з масовою часткою кислоти  10%, 

який необхідно долити до 40 г розчину з масовою часткою цієі  
ж кислоти  90%, щоб приготувати розчин з масовою часткою 
кислоти 30%. (Відповідь. 120 г). 

452. Обчислити маси розчинів з масовою часткою калій гидроксиду 
10% та 50%, необхідні  для приготування 800 г розчину з 
масовою часткою калій гідроксиду 25%. (Відповідь. 500 г; 300 г). 

453. Визначити масу розчину з масовою часткою оцтової кислоти  
30%, який слід додати до 200 г розчину з масовою часткою 
оцтової кислоти 90%, щоб отримати  розчин з масовою часткою 
цієі  ж кислоти  50% ? (Відповідь. 400 г). 

454. Якщо до 800 мл 0,1 н. розчину ортофосфатної кислоти 
добавити 800 мл розчину цієі  ж кислоти невідомої 
нормальності, то утвориться 0,3 н. розчин. Обчислити 
нормальність розчину, який добавляли. (Відповідь. 0,5 н.). 

455. Визначити об’єм 8 М розчину КОН, який необхідно добавити 
до 5 л   3,2 М КОН для одержання  4 М розчину? (Відповідь. 1 л). 

456. Визначити об’єм 0,6 н. розчину H2SO4 який треба додати  до 1 л 
0,11 н. розчину тієї ж кислоти для отримання 0,2 н. розчину? 
(Відповідь. 0,3 л). 

457. Визначити об’єм 2 М розчину хлоридної кислоти, який треба 
добавити  до 80 мл 7 М  розчину, щоб утворився 4 М розчин. 
(Відповідь. 120 мл). 

458. Змішали 800 мл 3 М КОН та 1,2 л розчину з масовою часткою 
КОН 12%  (густина 1,1 г/см3). Визначити молярність отриманого 
розчину. (Відповідь. 2,62 моль/л). 

459. Змішали 3 л 0,1 М H3РО4 з 2 л розчину з масовою часткою 
H3РО4 9% (густина 1,05 г/см3). Визначити нормальність 
добутого розчину. (Відповідь. 0,446 моль/л). 
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460. Визначити об’єм розчину з масовою часткою НС1 20% 
(густина  1,1 г/см3), який треба додати до 4 л 0,6 н. розчину для 
отримання 5 н. розчину? (Відповідь. 17,6 л). 

 
6.9  Перекристалізація 

 
Перекристалізація – один з найважливіших методів очищення 

твердих речовин як у лабораторних, так і в промислових умовах. Він 
ґрунтується на тому, що розчинність твердих сполук в гарячих 
розчинниках набагато вище, ніж в холодних, а також на розходженні 
в розчинності різних речовин в одному і тому ж розчиннику. 
Перекристалізацією можна очистити речовини, розчинність яких 
істотно зростає з підвищенням температури. При цьому домішки, що 
містяться в основній речовині або добре розчиняються в обраному 
розчиннику, або навпаки, залишаються нерозчиненими. 
Приклад 1. Маса насиченого розчину при 100°С  дорівнює 301,6 г. 
Визначити масу солі,  що викристалізується з цього розчину 
внаслідок охолодження його до 14°С ( розчинність солі при 100°С та 
14°С дорівнює 50,8 г та 7,9 г відповідно). 
 
Дано:  
m(р-ну) = 301,6 г 
Р1(солі) = 50,8 г (100°С) 
Р2(солі) = 7,9 г  (14°С) 

Розв’язання: 
1.Знаходимо маси солі у  насиченому 
розчині при високій температурі 
відповідно розчинності таким чином:     

m(солі) у осаді = ? 100 г Н2О + 50,8 г солі  = 150,8 г р-ну; 
                     150,8 г р-ну   —  50,8 г солі; 

      301,6 г           —    х; 

гх 6,101
8,150

8,506,301



  

101,6 г солі 
   301,6 г р-ну солі 

                                                                                  200 г води. 
 

2.Маса води при охолодженні не змінюється, тому при 14°С  
                    100 г води ― 7,9 г солі 
              200 г          ―  х ; 

.8,15
100

9,7200
гх 
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 3.Із 101,6 г солі в насиченому розчині при 100˚ С при 
охолодженні у розчині залишається 15,8 г солі, а інша маса випаде в 
осад    m(солі у осаді) = 101,6  15,8 = 85,8 г. 

 
Відповідь:  маса солі, що викристалізується із розчину, 85,8 г. 
 

Приклад 2. Визначити масу кристалогідрату натрій сульфату 
Na2SO4·10H2O, що викристалізується при охолодженні 513,2 г 
насиченого розчину при 80°С до 10°С (розчинність натрій сульфату 
при 80°С та 10°С дорівнює 28,3 г та 9 г відповідно). 

 
Дано: 

m(насич. р-ну) = 513,2 г 
Р1(Na2SO4) = 28,3 г (80С) 
Р2(Na2SO4) = 9 г (10С) 

Розв’язання: 
 

1.Знаходимо    масу  солі   у   насиченому 
розчині при високій температурі 
відповідно  розчинності:        

m(Na2SO4 ·10H2O) = ? 
 

100 г Н2О + 28,3 г Na2SO4 = 128,3 г р-ну; 

 
 

 
 

 
;

2,5133,128

3,28
; 422

2

422

1

421 SONam

нурm

SONam

нурm

SONam






 

m(Na2SO4) = 113,2 г. 
Отже,  513,2 г розчину  113,2 г Na2SO4 = 400 г Н2О; 
2. Позначимо масу кристалогідрату, що випадає в осад  через х 

г, тоді 

;44,0
322

142
42SONaгх

х



 

х г Na2SO4 ·10H2O; 
х – 0,44х = 0,56 х  г H2O; 
М (Na2SO4) =142  г/моль 

М(Na2SO4 ·10H2O) =322 г/моль 
3.Знаходимо масу кристалогідрату (х) відповідно розчинності 

при низькій температурі 
      100 г H2O             –                 9 г Na2SO4;  
                  (400 – 0,56 х) г H2O       –          (113,2 – 0,44 х )  Na2SO4; 

х = 198,15. 
 

Відповідь: маса кристалогідрату, що викристалізується, 198,15 г. 
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Задачі на перекристалізацію можна розв’язувати з 
використанням схеми зміни кількісного складу розчинів. Розглянемо 
це на конкретних прикладах. 

 
Приклад 3. Розчинність бертолетової солі в 100 г води при 900 С 
дорівнює 46 г, а при 100 С  5 г. Визначити, скільки бертолетової солі 
викристалізлвується з 365 г розчину, насиченого при 900 С після 
охолодження його до 100 С. 
 
       Дано:   
P(KClO3) = 46г/100г (H2O) (900C)  
P(KClO3) = 5г/100г (H2O) (100C)  
m(насич. р-ну) = 365 г 

Розв’язання: 
Шукана величина х – маса 
бертолетової солі, що 
викристалізується  з  розчину  
при   його охолодженні. m(KClO3) = ?                                 

                                                           Для  складання  алгебраїчного              
рівняння міркуємо  так:   маса   
бертолетової солі, що міститься в 
365г насиченого розчину при 900С 
розчину,  

дорівнює сумі мас солей,  які викристалізовуються при охолодженні 
розчину, і солі, що залишається в ньому. Масу солі в розчині 
визначимо як добуток маси розчину на масову частку солі в цьому 
розчині. 

За умовою задачі маса вихідного розчину складає 365 г, а масова 
частка солі в ньому дорівнює відношенню маси солі, розчиненої в 100 
г води, до маси отриманого таким чином розчину, тобто 46/146. Маса 
охолодженого розчину після випадання в осад х г солі дорівнює (365 
- х) г, а масова частка бертолетової солі в ньому дорівнює  5/105. 

Схема зміни кількісного складу розчину бертолетової солі при 
частковій кристалізації останньої така: 

 
 

m1 = 365 

146

46
1   

 
 

 
 

 
m2 = 365 – x

105

5
1   

 

 
+ 

 
m3 = x; 
3 = 1 

 

Розчин 1  Розчин 2  KClO3 
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Запишемо рівняння 

,
105

5
)365(

146

46
365 хх   

звідси х = 102,5. 

Арифметичний розв'язок. Складну задачу розчленуємо на етапи. 
1.Скільки грамів бертолетової солі викристалізується при 

охолодженні її насиченого розчину, отриманого розчиненням при 900 
С в 100 г води? 

46 – 5 = 41 г. 
2.Скільки грамів насиченого розчину необхідно остудити, щоб 

із нього викристалізувалося 41 г солі? 
100 + 46 = 146 г. 

3.Скільки солі викристалізується при охолодженні 365 г 
розчину? 

При охолодженні 146 г розчину викристалізується 41 г солі, 
         ”         ”         365 г              ”                   ”               х    ” , 

.5,102
146

41365
гх 


  

Відповідь: з 365 г насиченого розчину бертолетової солі 
викристалізується 102,5 г солі. 
 
Приклад 4. Розчинність ферум (ІІ) сульфату при 30С дорівнює - 33 г 
безводної солі в 100 г води. З насиченого при 300 С розчину при 
постійній температурі випарили 20 г води. Скільки кристалогідрату 
FeSO47Н2О викристалізується при цьому з розчину? 
 

Дано: 
Р(FeSO4) = 33 г/100 г H2O (30°C) 
m(H2O) = 20 г   

Розв’язання: 
Шукана величина х – маса 
кристалогідрату      FeSO47H2O,      

m(FeSO47H2O) = ? що викристалізувалась із розчину 
M(FeSO4) = 152 г/моль,    

                                            M(FeSO47H2O) = 278 г/моль. 
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Щоб скласти рівняння, міркуємо так. Частина сульфату заліза (II), що 
міститься у вихідному розчині, після випарювання деякої кількості 
води викристалізувалася, а частина залишилася в розчині. Масу 
безводної солі визначимо в результаті добутку маси розчинів на 
масові частки солі в них. 

У вихідному розчині масою а г містилося 33/133 г безводного 
ферум (ІІ) сульфату  (33/133 – масова частка солі, знайдена за 
розчинністю останньої). Після випарювання маса розчину 
зменшилася за рахунок видалення води і випадання осаду і стала 
дорівнювати (а - 20 - х) г, а концентрація розчину не змінилася. У 
розчині після його випарювання залишилося (а - 20 - х)33/133 г солі і 
викристалізувалося х г FeSO47Н2О, у якому маса ферум (ІІ) сульфату  
складає 152/278 г (152/278 – масова частка ферум (ІІ) сульфату у 
кристалогідраті, знайдена на підставі молярних мас). 

Схема зміни кількісного складу насиченого розчину залізного 
купоросу при частковому випарюванні води має такий вигляд: 

 
m1 = a 

 
 
 

 
 

m2 = а-20-
x 

 

 
 

+ 

m3=x 
=0 

 
 

+ 

m4 = x; 

 
 

 
Розчин 1  Розчин 2  Випарована

вода 
 FeSO47Н2О

 
Запишемо рівняння таким чином: 

  ,
133

33

278

152

133

33
20 ахха   

звідси х = 16,6. 
При його рішенні а скорочується. Це означає, що маса  солі, яка 

викристалізувалася, не залежить від маси вихідного розчину. 
. 
Арифметичний розв'язок. Задачу розчленуємо на етапи. 
1.У якій кількості кристалогідрату міститься 33 г безводної солі?  

M(FeSO4) = 152 г/моль,   M(FeSO47H2O) = 278 г/моль. 
У 278 г кристалогідрату міститься 152 г безводної солі, 
у х                   ”                      ”           33 г       ”        ”, 
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.3,60
152

27833
гх 


  

2.У якій кількості води при 30С можна розчинити 60,3 г 
кристалогідрату? 

У 100 г води можна розчинити 33 г безводної солі. Таким чином, 
у 133 г насиченого розчину міститься 60,3 г кристалогідрату, а масу, 
що залишилася, складає вода - розчинник 

133 – 60,3 = 72,7 г. 
3.Скільки кристалогідрату розчинено в 20 г води?  
У 72,7 г води розчиняється 60,3 г кристалогідрату, 
 у 20 г          ”              “           х г       “ 

х = .6,16
5,72

3,6020
г


 

Відповідь: з розчину викристалізується 16,6 г FeSO47H2O. 
 

461. Розчинність аргентум нітрату  у 100 г води при 40С складає 
322  г,  а при 10С – 173 г. Яка маса солі викристалізується,  
якщо з 30 г розчину, насиченого при  40С, випарувати 2 г води і 
розчин охолодити до 10С. (Відповідь. 14 г). 

462. Розчинність купрум (ІІ) сульфату при 20С складає 20,5 г  
безводної солі  у 100 г води. Яку масу кристалогідрату CuSO4· 
5H2O необхідно розчинити  при цій температурі  у 100 г води,  
щоб утворився насичений розчин ? (Відповідь. 36,2 г). 

463. Розчинність безводної соди Na2CO3 у 100 г води при 50С 
складає 47 г, а при 15С – 16 г. Яка маса солі викристалізується 
при охолодженні 220 г  розчину, насиченого при 50С,  якщо 
відомо,  що кристалогідрат відповідає формулі Na2CO3· 10H2O?  
(Відповідь. 171,8 г). 

464. Розчинність магній хлориду при 30С складає  56 г безводної 
солі  у 100 г води. Яку масу води необхідно випарувати із 
насиченого розчину при цій температурі, щоб 
викристалізувалося 10 г кристалогідрату  MgCl2· 6H2O? 
(Відповідь. 3 г). 

465. Розчинність барій хлориду при 30С складає  38,7 г безводної 
солі  у 100 г води. Яку масу кристалогідрату ВаCl2· 2H2O треба 
розчинити при 20С у 80 г води, щоб одержати насичений 
розчин? (Відповідь. 39,3 г). 
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466. Розчинність ферум (Ш) нітрату при 20С складає  82 г 
безводної солі  у 100 г води. Яку масу кристалогідрату Fe(NO3) 3· 
9H2O треба розчинити при 20С у 140 г 5% розчину ферум (Ш) 
нітрату, щоб одержати насичений розчин? (Відповідь. 373,3 г). 

467. До розчину магній нітрату, насиченого при 20С, додали 1 г 
безводного магній нітрату і суміш підігріли до повного 
розчинення солі. Яка маса солі  викристалізується із розчину 
після його охолодження до 20С, якщо відомо, що 
кристалогідрат відповідає формулі Mg(NO3)2·6H2O? Розчинність 
магній нітрату при 20С складає  70 г безводної солі  у 100 г 
води. (Відповідь. 3,5 г). 

468. Визначити масу мідного купоросу, що викристалізується  при 
охолодженні 465 г насиченого при 80С розчину купрум (ІІ) 
сульфату  до 30С, якщо розчинність купрум (ІІ) сульфату 
дорівнює при 80С     55 г, а при  30С –25 г. (Відповідь. 163,6 г). 

469. Визначити масу кристалогідрату алюміній сульфату Al2(SO4)3· 
18H2O, який викристалізується при охолодженні 945 г 
насиченого при 100С розчину алюміній сульфату  до 20С, 
якщо  розчинність його дорівнює 89 г при 100С і 36,4 г при 
20С. (Відповідь. 793,1 г). 

470. Визначити масу кристалогідрату барій хлориду ВаCl2· 2H2O, 
який викристалізується при охолодженні 794 г насиченого при 
100С розчину барій хлориду до 10С, якщо  розчинність його 
дорівнює 58,8 г при 100С і 35,7 г при 10С. (Відповідь. 145 г). 

 
6.10 Олеум. Приготування розчинів з олеуму ( H2SO4·SO3)  
 
О́леум (від лат. oleum vitrioli – купоросна олія) – 

димуча сульфатна кислота, розчин триоксиду сульфуру у безводній 
сульфатній кислоті. Безбарвна рідина, у вологому повітрі «димить» 
внаслідок реакції між парою SO3 і Н2О з утворенням важколеткої 
сульфатної кислоти H2SO4. Концентрацію олеуму виражають 
масовою часткою вільного сульфур(VI) оксиду. Звичайно випускають 
олеум, що містить 18–20% SO3 (іноді до 60%). 
 
Приклад 1. Знайти загальну кількість сірчаного ангідриду в розчині 
олеуму з масовою часткою 20%. 
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Дано:    Розв’язання: 
            20 г SO3 

 ω(олеуму) = 20% 1) 100 г (H2SO4 · SO3) 
            80 г H2SO4 
m(SO3) = ?  2) 80 г              х г 
      H2SO4                 SO3 
     98 г/моль     80 г/моль 

;306,65
98

8080
гх 


  

3) m(SO3) = 20 + 65,306 = 85,306 г ≈ 85,3 г. 
 
Відповідь: загальна кількість SO3 становить 85,3 г.  
 
Таким чином, олеум можна розглядати і як систему, що містить 

воду і сірчаний ангідрид. 
 

Приклад 2. Обчислити масу сульфатної кислоти та масу розчину 
сульфатної кислоти з масовою часткою 96% , що можна добути  з 5 кг 
20%-ного олеуму.  
 

Дано: 
ω(олеуму) = 20% 
m(олеуму) = 20% 

Розв’язання:  
1) Знаходимо   маси   сульфатної  кислоти  та  
сірчаного ангідриду в 5 кг 20%-ного  олеуму 
так: 

m(H2SO4) = ?                                                1 кг SO3  
          5 кг (H2SO4 · SO3) 
               4 кг H2SO4; 

  m(SO3)= m(олеуму) · ω(олеуму) = 5 · 0,2 = 1 кг; 
  m(H2SO4) = 5 – 1 = 4 кг. 

 2)Знаходимо    масу    сульфатної   кислоти,   яка   може 
утворитися  з 1 кг сірчаного ангідриду, у такий спосіб: 

                    1 кг SO3   -      х кг H2SO4  
                  80 г/моль   - 98 г/моль 

.225,1
80

98101
кгх 


  

3)Знаходимо масу  сульфатної кислоти, яка може утворитися  з 
5 кг 20%-ного олеуму, таким чином: 
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m(H2SO4) = 4 + 1,225 = 5,225 кг. 
4.Розрахуємо  масу розчину сульфатної кислоти з ω(H2SO4) = 

96% так: 

   
  .444,5

96

100225,5100

42

42 кг
SOH

SOHm
нурm 








 

   
Відповідь: маса сульфатної кислоти  5,2 кг; маса розчину з  

(H2SO4)=96% дорівнює 5,4 кг. 
 

Приклад 3. Знайти масу води, яку треба додати до 0,5 кг 20%-ного 
олеуму, щоб  утворити  розчин сульфатної кислоти з масовою 
часткою 80%. 
Дано:  
m(олеуму) = 0,5 кг  
ω(олеуму) = 20% 
ω(H2SO4) = 80% 

Розв’язання: 
1.Знаходимо    масу   сульфатної   кислоти  та  
сірчаного ангідриду таким чином: 
 

m(H2O) - ?                                       0,1 кг SO3 (0,5-0,2=0,1 кг) 
5 кг (H2SO4·SO3) 

20%                         0,4 кг H2SO4   
                               (0,5-0,1=0,4 кг) 

 
 2.Знаходимо масу води, яку треба додати для утворення  
безводної сульфатної кислоти, у такий спосіб: 

SO3 + H2O → H2SO4 ; 
80 г SO3                18 г H2O 

                               0,1· 103 г                  х г ;  

.023,0
80

18101,0 3

кгх 


  

3.Розрахуємо масу безводної сульфатної кислоти, яка може 
утворитися  з 0,5 кг 20%-ного олеуму, так: 

 80 г SO3                98 г H2SO4 

                      0,1· 103 г                 х1 г; 

;123,0
80

98101,0 3

1 кгх 


  

m(H2SO4) = 0,4 + 0,123 = 0,523 кг. 
4.Знаходимо масу води, яку треба додати до безводної 

сульфатної кислоти для утворення 80 %-ного розчину сульфатної 
кислоти, у такий спосіб: 
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%100%100

242

4242
42 OHmSOHm

SOHm

нурm

SOHm
SOH








  

80 m(H2O) + 41,84 = 52,3; 
m(H2O) = 0,131 кг. 

5.Знаходимо масу води, яка додається до олеуму  для утворення 
80% -ного розчину сульфатної кислоти, таким чином: 

m(H2O) = 0,023 + 0,131 = 0,154 кг. 
 
Відповідь:  маса води 0,154 кг. 
 

 Приклад 4. Визначити масу сульфур(VI) оксиду та розчину 
сульфатної кислоти з масовою часткою H2SO4 80%, необхідних для 
утворення  400 г 10 %-ного олеуму.  

 
Дано:          Розв’язання: 

ω(H2SO4) = 80%                   1 спосіб 
ω(олеуму) = 10%        х г SO3 + 80% H2SO4 → 400 г 10 % 
(H2SO4 · SO3)  
m(р-ну олеуму) = 400 г     80 г H2SO4    20 г H2O 
m(SO3) - ?     (  у  100 г  розчину   ) 
m(80% H2SO4) - ?     

     1.Знаходимо масу сірчаного  ангідриду для 
зв’язування 20 г води у 100 г 80 % H2SO4  так: 

SO3 + H2O → H2SO4 ; 
80 г SO3             18 г H2O 

                                 х г                  20 г ; 

.889,88
18

2080
гх 


  

2.Обчислюємо масу  безводної кислоти, що при цьому 
утвориться, таким чином: 

18 г H2O        98 г H2SO4 

                                20 г Н2О               х г; 

.889,108
18

9820
гх 


  

3.Загальна маса сульфатної кислоти дорівнює 
 m(заг H2SO4) = 80 + 108,889 = 188,889 г. 
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4.Знаходимо масу сірчаного  ангідриду, який додається  до 
188,889 г безводної кислоти для утворення 10%-ного олеуму, у такий 
спосіб: 

у г SO3 + 188,889 г H2SO4 → 400 г 10% (H2SO4 · SO3); 

;
889,188

100
%10 3





y

SOy
 

10(y + 188,889) = 100y; 
y = 20,988 г SO3. 

5.Знаходимо масу сірчаного  ангідриду,  який додається до 100 г 
80%-ного розчину, щоб утворити 10%-ний  олеум так: 

m(SO3) = 88,889 + 200,988 = 109,877г. 
6.Розрахуємо масу сірчаного  ангідриду для утворення 400 г 

10%-ного олеуму таким чином: 
 (100 +109,877) г р-ну     109,877 г SO3; 
          400 г р-ну                        х2 г ; 

х = .412,209
877,209

877,109400
3SOг


 

7.Знаходимо масу 80%-ного  розчину H2SO4 так: 
 m(80% H2SO4) = 400  209,412 = 190,588 г. 
 

2 спосіб 
 Цю задачу можна вирішити, користуючись правилом 

змішування. Для цього концентрації всіх розчинів треба виразити за 
SO3 : 

 100% SO3  
    
                                   ω1(SO3) 
           (в олеумі) 
 
ω1 %  SO3  (80%-ний розчин H2SO4)  

 

1.Виражаємо  80%-ний розчин H2SO4  за SO3 
SO3 + H2O → H2SO4; 
80 г/моль      98 г/моль 

                                 х г                  80 г ( у 100 г розчину); 

33,65
98

8080
SOгх 


  у 100 г розчину, 

тобто 80% H2SO4 – це 65,3% SO3. 
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2.   а) 100 г           10 г SO3      10 г SO3 
               10%  олеума 90 г  H2SO4       х1 SO3; 
 б) 80 г SO3         98 г H2SO4 

                х1 г                     90 г; 

                        ,469,73
98

9080
гх 


  

тобто 73,469% за SO3; 
 в) ω(SO3) = 10 + х = 10 + 73,469 = 83,469% . 
3.Підставляємо отримані концентрації в схему змішування 
 

    100% SO3               18,169 г SO3 
           83,469% SO3                        34,7 г 
                           (10% олеум) 10%-ного      

олеуму                       
  65,3 % SO3                              16,531 г 
                                                                   (80% розчин H2SO4)   
  

Для приготування  34,7 г 10% олеуму              18,169 г SO3; 
                                  400 г                                            х2 г;     

               

.441,209
7,34

169,18400
32 SOгх 


  

80% H2SO4 = m(р-ну) – m(SO3) = 400 – 209,441 =19,599 г . 
 

Відповідь: маса  сульфур (VI) оксиду 209,4 г; маса розчину 
сульфатної кислоти з масовою часткою H2SO4 80% становить 19,6 г. 

 
471. Розрахувати загальну масову частку сульфур (VI) оксиду в 
олеумі, що містить 15% вільного SO3 . Визначити масу 
моногідрату, який можна отримати із  1 т олеуму ? (Відповідь. 
84,4% загального SO3;1,034 т H2SO4). 

472. Розрахувати масову частку вільного SO3  в олеумі, в якому 
загальний вміст SO3 дорівнює 90,81%. (Відповідь. 50% вільного). 

473. На солеутворення із 1,2 г олеуму пішло 50 мл 0,5 н. КОН. 
Розрахувати загальну масову частку SO3 в олеумі та масову 
частку вільного SO3. (Відповідь. 83,3% загального; 10% 
вільного). 
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474. Визначити масу сірчаного ангідриду і води, які треба взяти 
для приготування   600 г розчину сульфатної кислоти з масовою 
часткою H2SO4 24,5%? (Відповідь. 120 г SO3; 480 г Н2О). 

475. Визначити масу 20%-ного олеуму та розчину сульфатної 
кислоти з масовою часткою 40%, щоб одержати 500 г розчину з 
масовою часткою Н2SO4 80%. (Відповідь. 310 г; 190 г). 

476. Визначити масу сірчаного ангідриду і розчину сульфатної 
кислоти з масовою часткою H2SO4 98%, які потрібно взяти для 
утворення однієї тони   20%-ного олеуму? (Відповідь. 265 кг; 735 
кг). 

477. Визначити об’єм розчину сульфатної кислоти з масовою 
часткою H2SO4 96%                (густина 1,84 г/см3) і 60%-ного 
олеуму (густина 2,03 г/см3), які потрібно взятидля утворення  
2,34 л 20%-ного олеуму (густина 1,895 г/см3)? (Відповідь. 1,24 л; 
1,05 л). 

478. Визначити масу 10%-ноого олеуму, який треба добавити до 1 
л сульфатної кислоти з масовою часткою H2SO4 30,24% (густина 
1,735 г/см3), щоб збільшити концентрацію розчину на 2%? 
(Відповідь. 49,6 г). 

479. Яку масу SO3 треба добавити до 250 кг розчину сульфатної 
кислоти з масовою часткою H2SO4 60%, щоб отримати 15%-ний  
олеуму? (Відповідь. 568 кг). 

480. Яку масу 20%-ного олеуму треба додати до 500 кг розчину 
сульфатної кислоти з масовою часткою H2SO4 40%, щоб 
отримати 96%-ний розчин сульфатної кислоти? (Відповідь. 
3315,2 кг). 
 
6.11 Приготування розчинів, коли у вихідних розчинах,  

крім розчинення, перебігають хімічні реакції 
 

Приклад 1. Визначити масу  води, до якої додають 94 г калій оксиду, 
щоб утворити розчин  з масовою часткою калій гідроксиду 5,6%. 
 

Дано:      Розв’язання: 
m (К2О) = 94 г                  94 г К2О + х г Н2О → 5,6% КОН  
ω(КОН) = 5,6 %       m (р-ну) 

 
                    1.Оскільки К2О  + Н2О → 2КОН, 

m (Н2О) = ?                94г/моль         2·56 г/моль  
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           то 94 г К2О утворюють 112  г КОН . 
                               2. m (р-ну)  = m(К2О) + m(Н2О) = (94+ х) г. 

                               3.    
  ;

94

100112
6,5;

100

xнурm

KOHm
KOH








  

х =1906 г Н2О. 
 
Відповідь: маса води становить 1906 г. 
 

Приклад 2. Визначити масу сірчаного ангідриду і масу розчину 
сульфатної кислоти з масовою часткою H2SO4 49%, необхідних для 
приготування 900 г розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 
83,3%. 

 
Дано:     Розв’язання: 

m (р-ну) = 900 г                          1 спосіб 
ω1(H2SO4) = 49%        х г SO3 + у г 49% H2SO4 → 900 г 83,3 %  H2SO4. 
ω2(H2SO4) =83,3%       1.Оскільки SO3   +   H2O   →   H2SO4 

m(SO3) = ?       80 г/моль                98 г/моль 
          х г        m(Н2SO4), 

                    m(H2SO4) = гх
х

225,1
80

98



  в  х г SO3. 

2. m1(Н2SO4) = 0,49 у г.      
3. m2(Н2SO3) = 900 · 0,833 =749,7 г. 

 
4.     х + у = 900                  0,49х + 0,49у = 441    0,735 = 308,7; 
        1,225х + 0,49у = 749,7;     1,225х+ 0,49у = 749,7;    х = 420 г SO3. 

 
5. m(49%Н2SO4) = m (р-ну) – m(SO3) = 900 · 420 = 480 г. 

 
2 спосіб 

 
 Цю задачу можна вирішити, користуючись правилом 

змішування, причому всі концентрації розчинів треба виразити за 
SO3. 
  100%  SO3    1) SO3 + H2O → H2SO4 

  ω(SO3)               80 г SO3     –     98 г   
   ω1(SO3)          ω1                     –        49 г (у 100 г р-ну) 
(49% H2SO4)     (83,3% H2SO4) 

 
134



 
 

 ;%4040
98

4980
31 SOг


  

2) 80 г SO3        –    98 г H2SO4 
     ω2    –                   83,3 г (у 100г р-ну); 

32 68
98

3,8380
SOг


  (у 100 г р-ну); 

 
3)100%  SO3                   28 г SO3 
                          
                                       68%                                          При змішуванні      
                                                               отримуємо  
40% SO3                         32 г 40%  SO3      60 г 83,3% H2SO4 

або                      або   або 
(49% H2SO4)    (83,3% H2SO4)   (49% H2SO4) 
 
4) 60 г 83,3%  H2SO4      –     32 г SO3 

    900 г                         –       х;    х=
60

28900 
= 420 г SO3 

5)m(49% H2SO4) = 900 – 420 = 480 г. 
 
Відповідь: маса сірчаного ангідриду 420 г; маса розчину з 

масовою часткою сульфатної кислоти 49% дорівнює 480 г. 
 

Приклад 3. Визначити об’єм аміаку (н.у.), який треба розчинити у 
498 г води, щоб одержати розчин з масовою часткою амоній 
гідроксиду 35%. 

 
Дано:                Розв’язання: 

 m(H2O) = 498 г  х л NH3 + 498 г H2O → 35% NH4OH 
                                 р-н 
ω (NH4OH) = 35%     1) ν(NH3) = х : 22,4 (моль ); 
     V(NH3) = ?  2)оскільки NH3 +  H2O → 35% NH4OH; 

                                          ν(NH3) = ν(NH4ОН); 

m(NH4OH) = ;563,1
4,22

35
гx

x
M 


  

     3)    
  498759,0498

4,22

17%1004
4 







 х
х

нурm

OHNHm
OHNH ; 

26,565х + 17430 = 156,3х; х =134,351 (л) NH3; 
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Відповідь: об’єм аміаку становить 134 л. 
 

Приклад 4. Аміаку об’ємом 2,24 л (н.у.) розчиняються у 300 мл 
розчину з масовою часткою амоній гідроксиду 20%  (густина 0,923 
г/см3). Визначити масову частку утвореного розчину. 
 

Дано:                       Розв’язання: 
V1(NH3) =2,24 л   NH3 +  H2O → 35% NH4OH; 
V2(р-ну) =300 мл  2,24 л NH3 + 300мл 20% H2O → х% 
NH4OH; 
ω2(NH4OH) =20%                                                            
ρ(р-ну) = 0,923 г/мл           1) m1(NH3)= M (NH3) · ν1 =  17

4,22

24,2
  = 1,7 г ; 

                                                                                        
   ω1(NH4OH) = ?            ν1(NH4OH) =ν1(NH3) = 0,1 моль; 

2) m1(NH4OH) = ν1(NH4OH)·M(NH4OH) = 
=0,1· 35=3,5 г; 

  3) m2(NH4OH) =V(розч) · ρ · ω2 =300 · 0,923 · 0,2=55,2 г;  
 

 
   
   

 
%.138,21

923,03007,1

%1002,555,3

%20

%100(

%20)(
)(

4241

4241

4231

4
41


















OHNHmOHNHm

OHNHmOHNHm

OHNHmNHm

OHNHm
OHNH

 

Відповідь: масова частка NH4OH утвореного розчину становить  
21%.  

 
481. У 300 г води розчинили 100 л амоніаку (н.у.). Яка масова 

частка амоній гідроксиду в розчині? (Відповідь. 42,72 %). 
482. Розрахувати масу сірчаного ангідриду, який треба розчинити у 

480 г води, щоб добути розчин з  масовою часткою сульфатної 
кислоти 24,5%. (Відповідь. 120 г). 

483. Визначити масу натрій оксиду, яку треба розчинити у 338 г 
розчину, що містить 80 г натрій гідроксиду, щоб добути розчин з 
масовою часткою натрій гідроксиду 40%. (Відповідь. 62 г). 

484. Яку масу натрій оксиду необхідно додати до розчину з 
масовою часткою натрій гідроксиду 20%, щоб у результаті 
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утворився розчин масою 160 г з масовою часткою натрій 
гідроксиду 30%? (Відповідь. 14,68 г). 

485. Літій масою 10,5 г вступив у реакцію з 300 мл води. Розчин 
якої речовини  утворився при цьому? Якою є масова частка її у 
розчині? (Відповідь. 11,65% LiOH). 

486. Обчислити вміст натрій етилату (в масових %) у спиртовому 
розчині, який одержали при взаємодії 6,4 г металічного натрію зі 
100 мл етилового спирту (густина 0,8 г/мл). (Відповідь. 16,1%). 

487. Сульфур (IV) оксид об’ємом 1,12 л (н.у.) розчинили в 60 мл 
води. Яка масова частка сульфатної (IV) кислоти у розчині? 
(Відповідь. 6,5%). 

488. Якою є масова частка сульфатної кислоти у розчині, що 
утворився при розчиненні у 38 мл води сульфур (VІ) оксиду, 
який одержали окисненням 3,36 л (н.у.) сульфур (IV) окису? 
(Відповідь. 29,4%). 

489. Амоніак, утворений при взаємодії 224 л азоту з достатньою 
кількістю водню (н.у.) розчинили у 2 л води. Обчислити масову 
частку амоній гідроксиду, якщо масова частка виходу амоніаку 
дорівнює 20%. (Відповідь. 6,8%). 

490. Обчислити масу сірчаного ангідриду, розчиненням якого у 300 
г розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 49% добули 
розчин з масовою часткою H2SO4 78,4%. (Відповідь. 200 г). 

 
7 ЗАДАЧІ НА ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ, ЩО ПЕРЕБІГАЮТЬ 

У РОЗЧИНАХ 
 

7.1 Реакція нейтралізації 
 
При розв’язуванні задач на реакції нейтралізації при взаємодії 

основи з багатоосновними кислотами слід мати на увазі, що поряд з 
середніми солями можуть утворюватись і кислі солі. Склад солі 
залежить від відношення кількостей речовини кислоти та основи. 

 
Приклад. У розчин, що містить 2,5 г їдкого натру, пропустили 11,2 л 
(н.у.) гідроген сульфід. Яка сіль і якої маси утворюється при цьому? 
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Дано:  
m(NaOH) = 2,5 г  
V(H2S) = 11,2 л      

Розв’язання: 
1.Запишемо рівняння реакцій, за  якими  
можуть  відбу ватися в розчині, так: 

NaOH + H2S    NaHS + H2O;     (1)  
m(солі) - ? 2NaOH + H2S    Na2S + H2O.     (2) 

2.Знайдемо кількість  речовин NaOH і H2S таким 
чином: 

 (NaOH) =  2,5г / 40 г/моль= 0,0625 моль; 
 (H2S) = 11,2л / 22,4л/моль = 0,5 моль. 

  3. Як бачимо, сірководень узято у значно більшій кількості, ніж 
NaOH, тому утвориться кисла сіль. Розрахунки проводимо за 
рівнянням (1) 

   m(NaHS)=(NaHS) M(NaHS) =0,0625 моль  56  г/моль =3,5 г 
 
Відповідь:  утворюється кисла сіль NaHS масою 3,5 г. 
 

491. Яка речовина і якої маси утвориться при пропусканні продукту 
повного згорання 8,96 л (н.у.) сірководню крізь 129,5 мл розчину 
натрій гідроксіду з масовою часткою розчиненої речовини 11  
і густиною 1,12 г/см3? (Відповідь. 22,4 г NaHS). 

492. Карбон (V) оксид, одержаний при спалюванні 4,48 л метану 
(н.у.), пропущено крізь розчин натрій гідроксіду, об’єм якого 
100 мл, густина 1,32 г/см3 , масова частка розчиненої речовини 
28%.  Якого складу і маси сіль утворилась при цьому? 
(Відповідь. 21,2 г Na2CO3). 

493. До розчину, що містить 5,88 г фосфатної кислоти, додали 
розчин, в якому знаходиться 8,4 г калій гідроксиду. Визначити 
масу осаду, добутого при випарюванні розчину. (Відповідь. 
11,58 г). 

494. 3,22 г суміші натрій гідроксиду і барій гідроксиду розчинені 
71,18 мл води. Для повної нейтралізації добутого розчину 
потрібно 1,825 г хлоридної кислоти. Визначити масу осаду при 
дії на нейтралізований розчин надлишку розчину магній 
сульфату. (Відповідь. 3,033 г). 

495. Через 3 л 3М розчину оцтової кислоти пропущено 4,48 л (н.у.) 
амоніаку. Розрахувати, яка маса кальцій карбонату може 
прореагувати з розчином кислоти після пропускання крізь нього 
амоніаку. (Відповідь. 440 г). 
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496. Через розчин, що містив 49 г фосфатної кислоти, пропустили  
амоніак масою 10,2г. Визначити склад і маси утворених солей. 
(Відповідь. 46 г NH4H2PO4, 13,2 г (NH4)2HPO4). 

497. Розчин одночасно містить сульфатну і нітратну кислоти. 
Визначити частки кожної кислоти в розчині, якщо при 
нейтралізації 10 г цього розчину витрачається 12,5 мл 19-ого 
розчину калій  гідроксиду (=1,18 г/мл), а при додаванні до 10 г 
такого ж розчину надлишку барій хлориду утворюється 2,33 г 
осаду. (Відповідь. 9,81% H2SO4, 18,2% HNO3). 

498. Газ, що отримали при згорянні 5,6 л (н.у.) суміші етану і 
пропану,  густина якої за воднем дорівнює 19,9, пропустили 
через 20-вий розчин натрій гідроксиду масою 160 г. Визначити 
масу речовин, що знаходяться в отриманому розчині. (Відповідь. 
46,2 г NaHCO3, 13,25 г Na2CO3). 

499. До 200 мл 0,5М розчину сульфатної кислоти додали 150 мл 1М  
розчину натрій гідроксиду. Які солі і в якій кількості утворились 
при цьому? (Відповідь. 7,8 г Na2SO4, 6 г NaHSO4). 

500. До розчину, що містив 9,8 г сульфатної кислоти, додали 
розчин, який містив  5 г натрій гідроксиду. Які солі і якої маси 
одержали при цьому? (Відповідь. 9 г Na2SO4, 3,55 г NaHSO4). 

 
7.2 Окисно-відновні реакції 

 
Задачі, що розглядаються в даному розділі, можна розв’язувати 

на підставі закону еквівалентних відношень: маси реагуючих речовин 
відносяться одна до одної як їх молярні маси еквівалентів: 

 
 

 
 .BM

AM

Bm

Am

E

E  

Якщо речовини А і В – гази, то за нормальних умов закон 
еквівалентних відношень набуває вигляду 

 
 

 
  ,0

0

BV

AV

BV

AV

E

E  

                  
де VЕ – еквівалентний об’єм – це об’єм, який займає 1 моль 

еквівалента даної газоподібної речовини. 
            Для  водню VЕ(H2) = 11,2 л/моль (н.у.). 
Для кисню  VЕ(O2) = 5,6 л/моль (н.у.). 
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Приклад.  До розчину, що містить купрум (ІІ) сульфат, додали калій 
йодид. На знебарвлення утвореного внаслідок реакції йоду витратили 
0,04 моль еквівалента натрій персульфату. Визначити вміст купрум 
(ІІ) сульфату в розчині. 

 
                         Розв’язання: 

2CuSO4 + 4KI → 2CuI + I2  + 2K2SO4           (1) 
  

I2  + 2Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O6                  (2) 
 

Згідно із законом еквівалентів 
 
 

 
 4

4

322

322

CuSOM

CuSOm

OSNM

OSNm

ЕЕ

 ; 

νE (Na2S2O3)=νE (CuSO4); 
ME (CuSO4)=ƒM (CuSO4); 

ƒ(CuSO4)= 
2

1 ; 

МE = 
2

1 160 г/моль = 80 г/моль-екв; 

m (CuSO4) = 0,04 моль-екв   80 г/моль-екв = 6,4 г. 
 

Відповідь:  маса купрум (ІІ) сульфату у розчині становить 6,4 г. 
 

501. Яка маса калій перманганату потрібна для окиснення калію 
сульфату (IV)  масою 8 г ,що перебуває в нейтральному розчині? 
(Відповідь. 5,33 г). 

502. Визначити масу K2Cr2O7 і об’єм (мл) розчину HCl з масовою 
часткою гідроген хлориду 39% (густина 1,2 г/см3), які потрібно 
взяти для того, щоб за допомогою хлору, що виділиться, 
окиснити 0,1 моль FeCl2 до FeCl3. (Відповідь. 4,9 г; 18 мл). 

503. Визначити масову частку KJO3 у його розчині, якщо при дії 
3,21 г цього  розчину на надлишок KJ у розбавленому 
сульфатнокислому розчині, утворилось 0,635 г йоду. (Відповідь. 
5,55%). 

504. Визначити сумарну масу солей, що утворяться в розчині при 
взаємодії 32,5г цинку з калій перманганатом у кислому 
середовищі. (Відповідь. 108,45 г). 

Дано: 
  ν ( Na2S2O3 ) = 0,04 
мольекв 

 
m (CuSO4) - ? 
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505. При розчиненні манган (ІІ) сульфіду в розведеній нітратній 
кислоті утворилось 6,4г сірки. Який об’єм нітроген (ІІ)  оксиду 
(н.у.) при цьому виділився? (Відповідь. 2,99 г). 

506. При взаємодії калій йодиду з калій перманганатом у 
сульфатнокислому розчині утворилось 1,2 г манган (ІІ) 
сульфату. Визначити масу калій йодиду, що вступив у реакцію. 
(Відповідь.6,63 г). 

507. Манган (ІІ) сульфат обробили в лужному розчині гідроген 
пероксидом масою 17г. Визначити масу утвореного манган (IV) 
оксиду. (Відповідь. 43,5 г). 

508. Скільки мл 0,05М розчину KMnO4 необхідно взяти для 
окиснення в сульфатнокислому розчині 25 мл 0,1M розчину 
KNO2. 

509. До підкисненого розчину KJ добавили 100 мл 0,15 н. розчину 
K2Cr2O7. Розрахувати, скільки мілілітрів 0,2 н. розчину натрій 
тіосульфату необхідно прилити, щоб зв’язати увесь йод, що 
виділився. (Відповідь. 20 мл). 

510. При взаємодії гідроген пероксиду з аргентум  нітратом в 
амоніачному розчині виділилось 560 мл (н.у.) безбарвного газу, 
що підтримує дихання. Визначити масову частку амоній нітрату 
в утвореному розчині. (Відповідь. 38,83%). 
 

7.3 Реакції гідролізу і осадження 
 

При змішуванні розчинів солей одночасно продукт реакції може 
гідролізувати, що необхідно враховувати при розв’язуванні даного 
типу задач. 

 
Приклад. До розчину, в якому знаходиться алюміній нітрат  масою 
42,6 г, додали розчин, що містить 37,2 г натрій карбонату. Осад 
прожарили. Визначити масу осаду після  прожарювання.   

 
                     Розв’язання: 

2Al(NO3)3+3Na2CO3Al2(CO3)3+6NaNO3. 
Утворена під час реакції обміну сіль в 
розчині існувати не може. Алюміній 
карбонат – сіль слабкої основи і слабкої 
кислоти – гідролізує в момент утворення 

 

Дано: 
m (Al(NO3)3)= 42,6 г 
m (Na2CO3) = 37,2 г 

 

 
      m ( осаду ) - ? 
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Al2(CO3)3 + 3H2O  2Al(OH)3 + 3CO2. 

 
   Отже, сумарний процес може бути виражений рівняннями 

реакції так: 
 

2Al(NO3)3 + 3Na2CO3 + 3H2O  2Al(OH)3 + 3CO2 + 6NaNO3;     
(1) 

          213 г/моль       106 г/моль 

2Al(OH)3 
ot  Al2O3 + 3H2O .                                            

(2) 
                                          102 г/моль 
 
1.Знайдемо, яка з речовин узята в надлишку, таким чином: 
 

          ;2,0
/312

6,42
)( 33 моль

мольг

г
NOAl   

         ν (Na2CO3) = 
мольг

г

/106

2,37
 = 0,35моль. 

  Згідно з рівнянням (1), на 0,2моль Al(NO3)3 потрібно 0,3моль 
Na2CO3 , 
тобто Na2CO3  взято у надлишку, тому розрахунки проводимо за 
нестачею – Al(NO3)3 . 

2.За рівнянням реакції (1)  
 
ν (Al(OH)3) = ν (Al(NO3)3) = 0,2моль. 
 
3.З рівняння (2) випливає, що кількість речовини Al2O3 

уполовину менша за Al(HO)3 

(Al2O3) = 1/2 (Al(OH)3) = .1,0
2

2,0


моль
 

4.Маса утвореного після прожарювання осаду дорівнює 
m (Al2O3)=ν (Al2O3)М (Al2O3); 
m (Al2O3)=0,1 моль  102 г/моль = 10,2 г. 
 
Відповідь: маса осаду становить 10,2 г. 
 

142



 
 

511. До розчину, що містить 19,44 г кальцій гідрокарбонату, 
додали 20,52 г алюміній сульфату. Визначити масу утвореного 
осаду та маси солей, що залишились в рзчині, враховуючи, що 
кальцій сульфат осаджується повністю. (Відповідь. 16,32 г 
осаду; 6,84 г алюміній сульфату). 

512. До розчину, що містить 3,17 г хром (III) хлориду, додали 
розчин, в якому міститься 3,4 г амоній сульфіду. Визначити 
масу осаду після прожарювання, а також вміст солей у 
фільтраті. (Відповідь. 10,3 г осаду; 1,36 г (NH4)2S; 3,21 г NH4Cl). 

513. До розчину, що містить ферум (III) хлорид, масою 3,25г, 
додали розчин, який містить 3,18г натрій карбонату. Визначити 
масу утвореного осаду. (Відповідь.    2,14 г). 

514. Зразок алюміній сульфіду масою 1,5г додали до 14,4мл 10%-го 
розчину натрій гідроксиду (ρ=1,11 г/мл). Суміш, що утворилась 
після реакції, профільтрували і фільтрат розбавили до об’єму 50 
мл. Визначити молярні концентрації речовин, що утворилися в 
розчині. (Відповідь. 10,2 г). 

515. До розчину, в якому знаходиться 3,17 г хром (III) хлориду, 
додали розчин, що містить 3,85 г калій сульфіду. Визначити 
масу осаду. (Відповідь. 2,47 г). 

516. На цинк хлорид масою 6,8 г подіяли натрій гідроксидом 
масою 5 г. Яка маса осаду при цьому утворилась? (Відповідь. 5 
г). 

517. Визначити масу осаду, добутого в результаті зливання 
розчину  масою 20 г з масовою часткою ферум (III) сульфату 8% 
із розчином масою 20г з масовою часткою барій гідроксиду 
15%. (Відповідь. 3,7 г). 

518. Обчислити масу осаду, який утворюється при зливанні 100 мл 
розчину з масовою часткою барій хлориду 9,45% (ρ=1,1 г/см3) та 
200 мл розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 4,76  % 
(ρ=1,03 г/см3). (Відповідь. 11,67 г). 

519. Наважку хром (III) сульфату і калій гідроксиду по 39,2г кожна  
розчинили у воді і піддали взаємодії. Обчислити масу осаду, що 
утворився після реакції. (Відповідь. 20,6 г). 

520. Скільки грамів купрум (II) гідроксиду утвориться при 
зливанні розчину, який містить 35 г купрум (II) сульфату, з 
розчином, який  містить 0,4 моль натрій гідроксиду. (Відповідь. 
19,5 г). 
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7.4 Реакції між органічними речовинами 
 

521. При пропусканні 2,8 л (н.у.) суміші пропілену, бутілену і 
бутану крізь бромну воду прореагувало 16г брому. Визначити 
об’єм кисню і повітря, які витрачаються на спалювання 20л цієї 
суміші, якщо її відносна густина за воднем дорівнює 26,1. 
(Відповідь. 538,1 л). 

522. Для гідролізу 7,7 г суміші діетилового і монофенілового 
естерів щавлевої кислоти знадобилось 400 мл 0,3М розчину 
натрій гідроксиду. Визначити процентний склад вихідної суміші 
складних естерів. (Відповідь. 56,88% діетилового етеру). 

523. Скільки грамів ацетону можна одержати з 20 г пропанолу-2 
при окисненні його хромовою сумішшю, якщо масова частка 
спирту, що вступив у реакцію, становить 82%.(Відповідь. 15,82 
г). 

524. Яка  маса манган (IV) оксиду потрібна для добування хлору, 
необхідного для перетворення 9,75мл (ρ=0,8 г/см3) бензолу в 
гексахлоран? (Відповідь. 26,1 г). 

525. При окисненні суміші бензолу  і  толуолу розчином калій  
перманганату при нагріванні добуто 8,54 г одноосновної 
кислоти. При взаємодії цієї кислоти з надлишком натрій 
гідроген карбонату виділився газ, об’єм якого в 19 разів менший 
об’єму такого ж газу, добутого при згорянні вихідної суміші 
вуглеводнів. Визначити склад вихідної суміші вуглеводнів. 
(Відповідь. 37,1% толуолу). 

526. Скільки кілограмів розчину їдкого натру з масовою часткою 
10% необхідно для реакції з 138 г гліцерину ? Скільки натрій 
гліцерату утворюється? (Відповідь. 1,8 г). 

527. Спирт, в якому масова частка С2Н5ОН 96% (ρ=0,8 г/см3), був 
оброблений кальцій карбідом. При застосуванні 1 кг кальцій 
карбіду виділилось 250 л ацетилену. Яку масу кальцій карбіду 
треба взяти для абсолютування 2 л спирту?  (Відповідь.     159,3 
г). 

528. Який об’єм  розчину фенолу і бензолу з масовою часткою 
етилового спирту 9,4% (ρ=0,9 г/см3) має вступити у реакцію з 
металічним натрієм, щоб водню, який при цьому виділяється, 
вистачило на гідрування    1,12 л ацетилену? (Відповідь.    108,75 
мл). 
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529. Визначити масову частку формальдегіду в розчині, якщо у 250 
г води розчинити весь формальдегід, який утворюється при 
окисненні 90 г метилового спирту. (Відповідь. 25,24%). 

530. Вторинний пропиловий спирт окиснили хромовою сумішшю і 
при цьому одержали 1 кг водного розчину ацетону з масовою 
часткою ацетону 58%. Скільки пропилового спирту було 
окиснено? (Відповідь. 600 г). 

 
8. ЗАДАЧІ ПІДВИЩЕНОЇ СКЛАДНОСТІ 

 
 Рішення задач підвищеної складності допомагає формувати в 
учнів навичок творчого мислення в області хімії. При цьому потрібно 
не дотримуватись будь-якої визначеної, відомої схеми, а знаходити 
нестандартні варіанти. Важливою метою є і допомога учням у 
свідомому виборі навчального закладу для продовження своєї освіти. 
І, крім того, розв’язання задач підвищеної складності сприяє 
формуванню таких рис характеру, як уважність, сприйнятливість, 
послідовність і цілеспрямованість. 

У дану главу включені нестандартні задачі та олімпіадні задачі. 
 

8.1 Задачі із загальної та неорганічної хімії 
 

531. Водяний газ (продукт пропускання парів води через розжарене 
вугілля, окрім CO і H2 містить домішки азоту і вуглекислого 
газу. Якщо пропустити  водяний газ даного складу через розчин 
KOH, його об’єм зменшиться на 8%. При згоранні порції 
водяного газу об’ємом 0,273 л (P=98,1 кПа, t=20С) утвориться 
0,2226 г CO2 і 0,095 г H2O. Обчислити відносну густину 
водяного газу даного складу за воднем й абсолютну густину 
(г/мл) при температурі 20С. (Відповідь. 0,715 г/см3; 8,877). 

532. Порцію доломіту масою 2 г, що містить некарбонатні домішки, 
розчинили в хлоридній кислоті. Вуглекислий газ , що виділився, 
був поглинений 120 г 1%-го розчину NaOH.Отриманий розчин 
випарили, а залишок прожарили. При цьому виділилося 0,112 мл 
(н.у.) CO2. Обчислити масову частку CaCO3MgCO3 у доломіті. 
(Відповідь. 92%). 

533. Суміш безводних NaOH i KOHмасою 2,083 г озчинили у воді в 
хімічній склянці з відомою масою. Далі цей розчин 
нейтралізували розчином, що містить суміш нітратної і 
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хлоридної кислот, причому їх масові частки ули однаковими. 
Після випаровування води склянку із сухим залишком зважили і 
визначили, що маса збільшилась на 3,207 г. Обчислити масову 
частку КОН у вихідній суміші. (Відповідь. 17,75%). 

534. Суміш двох безводних нітратів масою 2,917 г прокалили при 
600С. Отриманий залишок масою 1,895 г розчинили в 
надлишку води і додали в розчин декілька крапель 
фенолфталеїну. На титрування цього розчину витратили 26 мл 
0,5 н. розчину H2SO4. Отриманий безбарвний розчин обробили 
надлишком розчину K3PO4, при цьому утворився білий осад. Які 
нітрати могли входити до вихідної суміші? (Відповідь. KNO3, 
LiNO3). 

535. Розчин натрій сульфату ((солі)=10%) і 20%-й розчин 
невідомого сульфату змішують у масовому відношенні 1:2. До 
отриманого розчину масою 10 г долили надлишок розчину барій 
нітрату. Осад , що утворився , відокремили, просушили і 
зважили. Його маса склала 3,1326 г. Установити невідомий 
сульфат. (Відповідь. MgSO4). 

536. Нікелеву пластинку масою 25,9 г занурили в 555 г розчину 
ферум (ІІІ) сульфату з масовою часткою солі 0,1. Після деякого 
витримування пластинки в розчині її вийняли, при цьому 
виявилося, що масова частка ферум (ІІІ) сульфату стала 
дорівнювати масовій частці солі нікелю, що утворилася. 
Визначити масу пластинки після того, як її вийняли із розчину. 
(Відповідь. 21,32 г). 

537. Зразок алюміній сульфіду масою 1,5 г внесли в 14,4 мл 10%-ого 
розчину натрій гідроксиду (густина 1,11 г/мл). Суміш, що 
утворилася після реакції, відфільтрували, і фільтрат розбавили 
до об’єму 50 мл. Визначити молярні         концентрації сполук, 
що містяться в розчині після розбавлення. Обчислити масу 
брому, що може вступити у взаємодію з утвореним розчином. 
(Відповідь. CM(Na2S)=0,2 моль/л; CM(NaHS)=0,2 моль/л). 

538. Кальцій оксид, отриманий при прожарюванні 60 г кальцій 
карбонату, розчинений у  необхідній кількості 36,5%-вої 
хлоридної кислоти. Отриманий розчин охолодили до 0С. При 
цьому осаджується шестиводний гідрат солі. Насичений розчин 
при зазначеній температурі містить 27,2% кристалогідрату. 
Обчислити масу  осаджених кристалів. (Відповідь. 115,12 г). 
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539. Продукти повної взаємодії 0,69 г натрію і 0,80 г сірки обережно 
внесли у воду, і  прозорий розчин , що утворився , розбавили до 
200 мл. Визначити молярні концентрації сполук у розчині. 
Обчислити максимальну масу брому, що може прореагувати з 
отриманим розчином. (Відповідь. 2,4 г брому; 0,025 моль/л Na2S; 
0,05 моль/л Na2S2).  

540. Продукти повного згоряння 4,48 л гідроген сульфіду (н.у.) в 
надлишку кисню поглинені 57,4 мл 20%-вого розчину натрій 
гідроксиду (густина 1,22 г/мл). Обчислити масові частки 
речовин в отриманому розчині і масу осаду, що виділиться при 
обробці цього розчину надлишком кальцій гідроксиду. 
(Відповідь. 22,83% Na2SO3; 6,28% NaHSO3; 2,4 г CaCO3). 

541. Є суміш міді, вуглецю й ферум (ІІІ) оксиду з молярним 
співвідношенням     компонентів 4:2:1 (у  порядку 
перерахування). Який об’єм 96%-вої сульфатної кислоти 
(густина 1,84 г/мл) потрібний для повного розчинення при 
нагріванні 2,2 г такої суміші? (Відповідь. 4,16 мл). 

542. Через 100 мл 12,33%-вого розчину ферум (ІІ) хлориду (густина 
1,03г/мл) пропускали хлор до тих пір, доки концентрація ферум 
(ІІІ) хлориду в розчині не стала дорівнювати концентрації ферум 
(ІІ) хлориду. Визначити об’єм поглиненого хлору (н.у.). 
(Відповідь. 0,49 л). 

543. Мідну пластинку масою 13,2 г занурили в 300 г розчину ферум 
(ІІІ) нітрату з масовою часткою солі 0,112. Після деякого 
витримування пластинки в розчині її вийняли, при цьому 
виявилося, що масова частка ферум (ІІІ) нітрату стала 
дорівнювати масовій частці  солі міді , що утворилася. 
Визначити масу пластинки після того, як її вийняли із розчину. 
(Відповідь. 11,022 г). 

544. Плюмбум (ІІ) нітрат масою 66,2 г прокалили до постійної маси. 
Твердий продукт , що залишився , відновили карбон (ІІ) 
оксидом. Розрахувати об’єм оксиду (н.у.), що знадобився для 
цього? Визначити масу осаду, що утворився, якщо отриманий 
після відновлення газ пропустити через розчин, який містить 
11,1 г кальцій гідроксиду? (Відповідь. 4,48 л СО2; 10 г осаду). 

545. Для окиснення 3,12 г гідроген сульфату лужного металу 
витратили 50 мл розчину, в якому молярні концентрації калій 
дихромату і сульфатної кислоти дорівнюють 0,2 моль/л і 0,5 
моль/л. Встановити склад і асу залишку, що утвориться в 
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результаті випарювання розчину після реакції. (Відповідь.7,47 г 
суміші Na2SO4 i Cr2(SO4)3). 

 
8.2. Задачі з органічної хімії 

 
546. Суміш 5 мл газоподібного вуглеводню з 12 мл кисню 

помістили в евдіометр і підірвали. Після приведення умов до 
початкових об’єм газової суміші склав 7 мл, а після її 
пропускання через розчин лугу зменшився до 2 мл. Газ, що 
залишився, підтримує горіння. Визначити формулу вуглеводню. 
(Відповідь. CH4). 

547. При окисненні 0,1 моля невідомої органічної речовини кислим 
розчином калій перманганату калію утворилися 4,48 л (н.у.) 
вуглекислого газу, 36,24 г MnSO4, 20,88 г K2SO4 і вода. Яка 
речовина піддавалася окисненню? Написати рівняння окиснення 
найближчого гомолога цієї речовини водяним розчином калій 
перманганату. (Відповідь. Етанол, гомолог - метанол). 

548. Суміші газоподібних етиленового й ацетиленового вуглеводнів 
об’ємом 7,84 л (н.у.), що містять однакове число атомів вуглецю, 
може приєднати 80 г брому. Суміш продуктів приєднання 
брому, що утворилася при цьому, має масу 94,4 г. Визначити 
будову і склад (у % за масою) вихідної суміші. (Відповідь. 
58,3%). 

549. При спалюванні в кисні суміші пропену, бутину-1 і парів 
хлорщпропену й охолодженні продуктів повного згорання 
утворилося 2,74 мл рідини  густиною 1,12 г/мл, що при взаємодії 
з розчином натрій карбонату  може виділити 224 мл газу (н.у.). 
Обчислити мінімальний і максимальний об’єм кисню, що може 
вступити в реакцію в умовах досліду  (у перерахунку на н.у.). 
(Відповідь. 4,82 л; 5,49 л). 

550. Суміш бензолу і циклогексену знебарвлює 75 г бромної води 
сзмасовою часткою брому 3,2%. При спалюванні такої ж 
кількості вихідної суміші в надлишку кисню  продукти, що 
утворилися, пропустили через надлишок вапняної води й 
одержали 21 г осаду. Визначити склад вихідної суміші (у % за 
масою). (Відповідь. 56% бензолу). 

551. Суміш бензолу, циклогексену і циклогексану при обробці 
бромною водою приєднує 16 г брому; при каталітичному 
дегідруванні вихідної суміші утворюється 39 г бензолу і водень, 
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об’єм якого в два рази менший за об’єм водню, необхідного для 
повного гідрування вихідної суміші вуглеводнів. Визначити 
склад вихідної суміші (у % за об’ємом). (Відповідь. 60% бензолу; 
20% циклогексену). 

552. При окисненні суміші бензолу і толуолу розчином калій 
перманганату при нагріванні отримано після підкинення 8,54 г 
одноосновної органічної кислоти. При взаємодії цієї кислоти з 
надлишком водного розчину натрій гідрогенкарбонату  
виділився газ, об’єм якого в 19 разів менший за  об’єм такого ж 
газу, отриманого при повному згорянні вихідної суміші 
вуглеводнів. Визначити склад вихідної суміші вуглеводнів (у % 
за масою). (Відповідь. 63% бензолу). 

553. При дії на ненасичений вуглеводень надлишку розчину хлору в    
чотирихлористому вуглеці утворилося 3,78 г дихлориду. При дії 
на таку ж кількість вуглеводню надлишку бромної води 
утворилося 5,56 г диброміду. Визначити молекулярну формулу 
вуглеводню і написати структурні формули чотирьох його 
ізомеров, що відповідають умові задачі. (Відповідь. С9Н10). 

554. Пари води змішали с етиленом у молярному відношенні 3:1 при 
тиску 8 МПа і температурі 227оС у замкнутому реакторі, 
призначеному для синтезу етанолу. Після закінчення процесу 
тиск газів у реакторі при незмінній температурі зменшився на 
5%. Визначити об'ємну частку парів етанолу в реакційній суміші 
і відсоток перетворення етилену в етанол. (Відповідь. 5,26%). 

555. При дії на 10,6 г багатоатомного спирту гідроген хлориду, що 
утворюється при взаємодії 10 г натрій хлориду з надлишком 
концентрованої сульфатної кислоти, утворюється 
монохлорпохідне. Який об’єм парів етанолу варто додати до 1 л 
парів цього монохлорпохідного, щоб густина отриманої газової 
суміші дорівнювала густині сульфур (IV) оксиду  (при тих же 
умовах)? (Відповідь.0,92 л). 

556. Пари 1,2 моля одноатомного первинного спирту пропустили з 
повітрям над розігрітою мідною сіткою. Реакційну суміш 
охолодили і пропустили в аміачний розчин аргентум оксиду. 
Осад, що утворився, масою 129,6 г відфільтрували. Розчин 
подкиснили, проекстрагували ефіром і отриману після відгону 
естеру суміш нагріли з концентрованою сульфатною кислотою. 
При цьому одержали 52,8 г складного естеру. Який спирт був 
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узятий? З яким виходом протікало його окиснення і який естер 
було отримано? (Відповідь. Етанол; 50% етилацетат). 

557. При окисненні насиченого одноатомного спирту А одержали 
32,5 г суміші, що складається із вихідного спирту, альдегіду і 
монокарбонової кислоти (їхні молярні відношення 1:2:3). До цієї 
суміші речовин додали надлишок водного розчину натрій 
гідрогенкарбонату. При цьому виділилося 3,36 л газу (н.у.). 
Визначити якісний і кількісний склад суміші, отриманої в 
результаті окиснення спирту А. (Відповідь. 5,1 г С5Н11СН2ОН; 
10 г С5Н11СНО; 17,4 г С5Н11СООН ). 

558. Яка маса ароматичного вуглеводню складу С8H10 знадобиться 
для одержання із нього (при дії водяного розчину калій 
перманганату і подальшому підкиненні) 9,76 г речовини складу 
C7H6O2, якщо окиснення протікає з виходом 80%? Визначити 
будову вихідного ароматичного вуглеводню і продукту його 
окиснення. Написати рівняння реакції. (Відповідь. 10,6 
етилбензолу; бензойна кислота). 

559. Суміш 40 г фенолу й етилового естеру одноосновної кислоти 
вступає в реакцію з 65,6  мл розчину з масовою часткою натрій 
гідроксиду 20% (густина 1,22 г/см3). При обробці такої ж 
кількості суміші надлишком бромної води утворилось 33,1 г 
осаду. Визначити структурну формулу естеру. (Відповідь. 
С2Н5СООС2Н5). 

560. До 35 л суміші, що містить вуглекислий газ і метиламін, додали 
25 л гідроген броміду, після чого густина газової суміші за 
повітрям стала дорівнювати 1,942. Обчислити об'ємні частки 
газів у вихідній суміші. (Відповідь. 57,1%). 
 

8.3. Олімпіадні задачі 
 

 Виходячи із форми побудови й змісту олімпіадних завдань, вони 
можуть бути поділені на задачі й питання тестового характеру, 
розрахункові  задачі з неповною умовою, задачі-пастки, задачі-
кросворди, задачі-головоломки, комбіновані (комплексні) і творчі 
задачі. Тут же варто зупинитися на задачах-пастках і задачах-
головоломках, типових для олімпіад. Перші за формою побудови й 
змісту схожі на елементарні задачі тестового характеру, метою яких 
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 є перевірка учнівських базових знань у рамках більш або менш 
стандартної ситуації, тому учні схильні недооцінювати їхню 
складність. 

У задачах-головоломках передбачається встановити речовину 
або групу речовин за описом їхніх перетворень, повністю або 
частково зашифрованим. Задачі-головоломки є не стільки складними, 
скільки незвичними для учнів, незнайомих з додатковою 
літературою. Загальний підхід до рішення задач-головоломок без 
числових даних полягає в тому, що необхідно идентифікувати хоч би 
одну із речовин, а потім уже  дешифрувати весь ланцюжок 
перетворень. Інакше, треба "зачепитися" за одну ланку в умові, а 
потім уже вирішувати всю задачу в цілому. У самому загальному 
вигляді метод рішення таких задач полягає в чергуванні методів 
індукції і дедукції. 

 
561. Рідина А розчинна у воді і змінює забарвлення лакмусового 

розчину на червоний колір. Відносна густина парів А за 
повітрям складає 3,17.               У результаті згоряння А 
утворюються тільки два продукти: CO2 і H2O. Рідина реагує за 
звичайних умов з натрієм і лугами, до того ж при титруванні 2,7 
г А в присутності фенолфталеіну витрата розчину лугу, де 
C(KOH)=1 моль/л, складає 58,7 мл. Назвати цю рідину. 
(Відповідь. НСООН – мурашина кислота). 

562. Забарвлена сіль X, що належить до бінарних сполук, 
нерозчинна у воді, але розчинна в розчині хлоридної кислоти. 
При цьому виділяється газ із різким запахом Г1 і утворюється 
блідокольоровий розчин 1. Якщо до розчину 1 долити розчин 
лугу, утвориться забарвлений осад, що буріє на повітрі. При дії 
хлоридної кислоти на  сполуку А , яку отримали, утворюється та 
ж речовина, що і при пропусканні хлору через розчин 1. При 
кип'ятінні X із розчином нітратної кислоти можливо виділення 
безбарвних газів Г2 і Г3, що за різних умов реагують з киснем  
(Г2 - швидко, Г3 - тільки в присутності каталізатора при 
нагріванні). У результаті взаємодії розчинів газів Г1 і Г3 
утворюється проста речовина Д і вода. Якщо Г1 реагує з лугом, 
утворюється розчин, додавання до якого розчину 1 дає осад X. 
Назвати усі речовини, написати рівняння реакцій. (Відповідь. X – 
FeS; A – Fe(OH)3; Г1 – H2S;  Г2 – NO). 
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563. До складу солі X входять три елементи, один із яких Оксиген, 
причому його масова частка в солі складає 25%. Крім того, у 
сіль входять ще два елементи в молярному співвідношенні 1:1. 
Сіль являє собою нерозчинну у воді речовину зеленого кольору. 
При обробці X концентрованою HCl виділяється газ Г із різким 
запахом і утворюється розчин, додавання до якого розчинів 
лугів приводить до утворення  білого осаду, що темніє при дії 
багатьох окисників. Якщо ж на розчин після розчинення X у HCl 
подіяти розчином сульфатної кислоти, утвориться білий осад. 
Назвати усі речовини, написати рівняння реакцій. (Відповідь. X – 
BaMnO4;     Г – Сl2). 

564. Відносна густина парів речовини X за повітрям складає 7,93. 
Речовина не викликає знебарвлення розчинів калій  
перманганату і брому, не змінює колір розчинів індикаторів. У 
результаті згоряння порції X масою 2,65 г утворюється 3,1 л CO2 
(н.у.) і 2,28 г H2O. При взаємодії X з розчином лугу 
утворюються спирт А, що важко окиснюється, і сіль  Б, при дії 
на яку кислот може бути виділена кислота В з розгалуженим 
вуглецевим скелетом. При нагріванні В розкладається з 
утворенням CO2 і пропіонової кислоти. Установити структуру 
X; запропонувати спосіб одержання X, виходячи із метанолу, 
етанолу і неорганічних речовин. (Відповідь. X – C12H22O4). 

565. На терезах урівноважені два стакани, у яких знаходяться 10%-
ні розчини    HCl масою по 100 г (склянки заповнені менше ніж 
на половину). У лівий стакан поступрво додають 5 г K2CO3. Яку 
масу NaHCO3 варто додати в другий стакан, щоб в результаті 
рівновага не порушилася? (Відповідь. 0,085 г). 

566. Суміш CO2, H2 і O2 с відносною густиною за воднем DН2=17 
пропустили через надлишок розчину вапняної води. Маса осаду, 
що утворився, після відділення і просушування 283 г, а  газова 
суміш , яка залишилася, мала густину за воднем 8. Обчислити 
масу й об’єм  газової суміші. (Відповідь. 1,21 г; 0,795 л). 

567. Після вибуху суміші ацетилену, пропану і кисню, у якій 
містився надлишок кисню, і приведення системи до початкових 
тиску і температури, об’єм суміші зменшився на 33%, а після 
пропускання суміші газів, що утворились, через надлишок 
розчину натрій гідроксиду об’єм залишку склав 29%  від об’єму 
вихідної суміші.  Обчислити масову частку C2H2 у вихідній 
суміші. (Відповідь. 8,09%). 
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568. Зразок амоній дихромату масою 40 г, що містить нелеткі 
домішки, стійкі до нагрівання, піддали термічному розкладу. 
Один із продуктів реакції являєє собою газ, молекули якого 
двохатомні, причому маса 1 л газу при 30С і 0,44 атм дорівнює 
0,504 г. Другий продукт розкладу становить собою амфотерний 
оксид металу. Написати рівняння реакції. Визначити ступінь 
чистоти зразка (у % за масою), якщо маса твердого залишку, що 
містить оксид металу і тверді домішки, дорівнює 30 г. Як із 
оксиду металу можна одержати вільний метал? (Відповідь. 50%). 

569. Деякий альдегід Б є наступним за альдегідом А в 
гомологічному ряді альдегідів. 19 г альдегіду Б додали до 100 г 
водяного розчину альдегіду А з масовою часткою останнього 
23%. Додавання аміачного розчину AgNO3 до 2 г розчину 
альдегідов викликає виділення 4,35 г срібла. Визначити 
розрахунковим шляхом, про яких альдегідів йде мова і 
зобразити їхні структурні формули. (Відповідь. А – метаналь; Б 
– етаналь). 

570. Зразок кристалогідрату типу MхAуzH2O (де M - метал) масою 
2,3793 г взаємодіє з надлишком SOCl2. Газоподібні продукти , 
що утворюються в результаті реакції , пропускають через розчин 
барій хлориду, що містить хлоридну кислоту і гідроген 
пероксид. Незначні кількості SOCl2, що виносяться із 
реакційного середовища утвореними  газоподібними 
продуктами, виморожуються. Маса осаду, який виділяється із 
розчину, дорівнює 14,004 г. Було знайдено, що масова частка 
сірки становить 13,74%. У другому досліді 1,1896 г вихідної 
речовини розчиняють у воді й об’єм  отриманого розчину 
доводиться до 100 мл. Одна п'ята частина цього розчину реагує з 
10 мл 0,2М розчину AgNO3. Маса осаду, що утворюється в 
результаті цієї взаємодії, дорівнює 0,28664 г (кінцева точка 
титрування визначається кондуктометричним методом). 
Розрахувати і визначити формулу кристалогідрату. 
(Використовуйте відносні атомні маси елементів, що наведені в 
Періодичній системі). Знаючи, що 1 моль зразка кристалогідрату 
може містити максимально 7 молів води, наведіть приклад 
іншого можливого гідрату. (Відповідь. CoCl26H2O). 

571. Речовина Х містить тільки Нітроген і Гідроген. При 
прожарюванні 3,20 г Х відбувається її частковий розклад без 
утворення твердого залишку. Отримана суміш газів частково 
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поглинається сульфатною кислотою, при цьому об’єм газів 
зменшується в 2,8 раза. Непоглинений газ, що являє собою 
суміш водню й азоту, при нормальних умовах займає об’єм 1,4 л 
і має густину 0,786 г/л. Знайти формулу речовини Х й зазначити 
(по можливості) спосіб її отримання. (Відповідь. N2H4). 

572. В 20 мл розчину сульфатної кислоти з масовою часткою H2SO4 
0,30 і густиною 1,22 г/см3 додали цинк карбонат, доки сполука 
не перестала розчинятися. Добутий розчин відфільтрували і 
охолодили до 0С. Яка маса гексагідрату солі випала в осад, 
якщо масова частка безводної солі у насиченому при 0С 
розчині складає 0,294? (Відповідь. 47,2 г ZnSO47H2O). 

573. При додаванні до розчину 1,064 г деякої натрієвої солі А 
розчину арґентум(І) нітрату випадає 2,424 г білого осаду. Якщо 
до вихідного розчину спочатку додати розчин лугу, а потім 
розчин арґентум нітрату, то утворюється 1,676 жовтого осаду. 
Розшифрувати речовини, якщо вміст Оксигену в А становить 
42,1%. (Відповідь. Na4P2O7). 

574. Певна порція натрію вступила в реакцію з воднем. 
Прореагувало 90% металу і утворився гідрид. Написати 
рівняння реакцій. Визначити масу утвореної суміші, потрібної 
ддля добування 1 л (н.у.) водню внаслідок дії на суміш води. 
(Відповідь. 1,1233 г). 

575. У надлишку концентрованої хлоридної кислоти розчинили 
1,232 г нітрату одновалентного металу, а потім додали 10 г 
магнію, який повністю розчинився. Після виділення 0,772 г 
індивідуального газу до розчину додали натрій гідроксид і 
одержали ще деяку кількість газу. Розшифрувати формули 
нітрату і газів, що виділилися. (Відповідь. Нітрат – CsNO3; гази 
– H2, NH3). 
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ВСТУП 
 
Хімія одна з найважливіших природничих наук, яка формує 

науковий світогляд людини. На кожному кроці в нашому житті 
зустрічаються предмети, виробництво яких неможливе без 
застосування хімічних знань. Цікаві і разом з тим складні хімічні 
процеси відбуваються в живих організмах. Людям, які мріють 
присвятити своє життя фармакології, медицині, нафтохімії, 
парфумерному чи сільськогосподарському виробництвам вкрай 
потрібні глибокі знання з хімії. 

Проте мало знати і вміти пояснювати ті чи інші хімічні явища з 
якісної сторони, їх потрібно розлядати ще й кількісно. Це вміння 
формується у процесі розв’язування розрахункових задач. 

Розв’язування задач – це один із прийомів навчання, за 
допомогою якого забезпечується більш глибоке й повне засвоєння 
навчального матеріалу з хімії та виробляється вміння самостійного 
застосування знань. Це особливий вид діяльності, який поєднує 
хімічні знання (процесів, законів, формул хімічних речовин) і 
математичні (вміння вести розрахунки, перетворення). 

У процесі розв’язування задач відбувається засвоєння хімічних 
понять про речовини та їх перетворення; формування теорій і законів; 
повторення і поглиблення навчального матеріалу. Одночасно – це 
засіб  перевірки і систематизації знань учнів. 

Розв’язування задач забезпечує самостійність і активність учнів, 
сприяє міцності знань і вмінь, здійснює зв’язок навчання з життям, 
визначає професійну орієнтацію учнів, виховує працелюбність, 
цілеспрямованість, розвиває почуття відповідальності. 

У процесі рішення задач відбувається уточнення і закріплення 
хімічних понять про речовини і процеси, виробляється кмітливість у 
використанні набутих знань. Спонукаючи учнів повторювати 
пройдене, поглиблювати й осмислювати його, хімічні задачі 
сприяють формуванню системи конкретних уявлень, що необхідно 
для осмисленого сприйняття наступного матеріалу. Задачі, що 
базуються на  визначених хімічних ситуаціях, стають стимулом для 
самостійної роботи учнів над навчальним матеріалом. Звідси 
зрозуміла узвичаєна в методиці думка, що мірою засвоєння матеріалу 
варто вважати не тільки і навіть не стільки переказ підручника, 
скільки уміння використовувати набутих знання при рішенні 
різноманітних задач. 
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Рішення задач є однією з ланок у тривкому засвоєнні 
навчального матеріалу ще і тому, що формулювання теорій і законів, 
запам'ятовування правил, формул, упорядкування хімічних рівнянь 
відбувається на практиці. 

В учнів у процесі рішення задач виховуються працьовитість, 
цілеспрямованість, розвивається почуття відповідальності, завзятість 
і наполегливість у досягненні поставленої мети. У ході розв’язування 
задач реалізуються міжпредметні зв'язки, які показують єдність 
природи, що дозволяє розвивати світогляд учнів. 

Значна роль задач в організації пошукових ситуацій, необхідних 
при проблемному навчанні, а також в здійсненні процесу перевірки 
знань учнів і при закріпленні отриманого на уроці навчального 
матеріалу. 

Розрахункові задачі посідають особливе місце у вивченні хімії. 
Систематичне розв’язування їх сприяє свідомому засвоєнню хімічних 
знань, формуванню логічного мислення, розвитку розумової 
діяльності, навчає практичному використанню набутих теоретичних 
знань.  

У посібнику розглянуто ті типи задач, які передбачені 
програмами загальноосвітньої школи та програмами поглибленого 
вивчення хімії. 

У кожному розділі коротко викладено теоретичні відомості, 
необхідні для повторення найважливіших програмних питань. Для 
деяких типів задач наведені алгоритми їх розв’язування. В 
алгоритмах докладно пояснено хід розв’язання, щоб всі його етапи 
були зрозумілі учням.  Під час самостійного розв’язування задач 
можна опускати деякі найпростіші дії, які можна виконати усно, або 
поєднувати декілька дій в одну. Наприкінці кожного розділу 
пропонуються задачі для самостійного розв’язання. 

На перших етапах оволодіння вміннями розв’язувати певний тип 
розрахункових задач  варто користуватися алгоритмом, щоб засвоїти 
певну послідовність дій. Слабкі учні  можуть користуватися ним 
постійно, сильніші, опанувавши алгоритм, переходити до 
розв’язування ускладнених задач різними способами. Це сприяє 
розвитку індивідуальних особливистей розумової діяльності учня 
(гнучкості, самостійності, критичності). 

Загальні правила розв’язання задач такі: 
1. Перш за все треба уважно прочитати умову задачі і зрозуміти 

її суть. 
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2. Записати скорочену умову і вимогу задачі, використовуючи 
при цьому загальновживані позначення величин. 

3. Проаналізувати умову задачі, встановити логічні зв’язки між 
даними величинами і шуканою. 

4. Осмислити логічну послідовність дій і вибрати спосіб 
розв’язування. 

5. Виконати розрахунки в тих одиницях вимірювання, які задані 
умовою задачі. 

6. Обчислення проводити з точністю до 0,01, в окремих 
випадках до 0,1 або навіть округлити результат до цілих чисел, 
користуючись при цьому правилами наближених розрахунків. 

7. Записати повну відповідь. 
Для деяких типів задач наведені декілька способів їх 

розв’язування. Треба пам’ятати, що розв’язувати задачу можна будь-
яким способом, але краще вибирати найраціональніший. При цьому 
не обов’язково дотримуватись певного шаблону в оформленні ходу 
розв’язування задачі. Важливо зрозуміти її зміст, уміти 
проаналізувати його і правильно розв’язати. 

Перед розглядом конкретних типів хімічних задач необхідно 
визначитися з позначеннями фізичних величин, що 
використовуються в хімії. В таблиці  представлені всі необхідні 
фізичні величини, одиниці вимірювання та взаємозв’язок між ними. 

  
Таблиця   

Фізичні величини, одиниці позначення та взаємозв’язок між 
ними 

Фізичні 
величини 

Позна-
чення 

Одиниці 
позна-чення

Форма запису Взаємозв’язок 
між фізични- 
ми величинами 

1 2 3 4 5 

Кількість 
сполуки 

(х)  
чи n(x) 

моль (х)=5 моль (х) = m(x)/M(x) 

Відносна 
атомна  
маса 

Ar(x) безрозмір-
на 

Ar(H) = 1 Ar(x) = 
=m(x)/(1/12m(C)) 

Відносна 
молеку- 
лярна 
маса 

Mr(x) безрозмір-
на 

Mr(H2SO4) = 
= 98 

Mr(x) =  
 =m(x)/(1/12m(C)) 
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1 2 3 4 5 

Молярна  
маса 

M(x) кг/кмоль, 
г/моль 

 

M(H2SO4) = 
98 г/моль 

M(x) = m(x)/(x) 

Молярний 
Об’єм 

Vm л/моль, 
м3/кмоль 

Vm(газу) = 
 22,4 л (н.у.) 

Vm = V(x)/(x) 

Відносна  
густина 

D безрозмір- 
на 

DH2(CO2) = 
 22 

D2 = M1/M2 

 =  m1/m2 
Масова 
частка 

(x) безрозмір- 
на 

(H2SO4) = 
= 30% 

(H2SO4) = 
= 0,3 

(x) =  
= m(x)100/m(си- 

стеми) 
 

Об’ємна 
частка 

(x) безрозмір- 
на 

(SO2) =  
= 20% 

(SO2) = 0,2 

(x) = 
= V(x)100/V(си- 

стеми) 
Молярна 
частка 

(x) безрозмір- 
на 

(x) = 30% 
(x) = 0,3 

(x) =  
= (x)100/(си- 

стеми) 
Молярна 
концент- 
рація 

СM(x) моль/м3, 
моль/л 

 
 

СM(H2SO4) = 
= 0,5 л 

СM(х) = 
= (x)/V(р-ну) = 
= m(x)/M(x)V(р-

ну) 
Ступінь 
електролі- 
тичної ди- 
соціації 

 безрозмір- 
на 

 = 0,5 
 = 5% 

 = n100/N, 
де n-число про- 
дисоційованих 
молекул, N- чис- 
ло розчинених 

молекул 
Швид-
кість 

хімічної 
реакції 

V л/(мольс), 
л/(мольмин)

v = 0,12  
л/(мольс)  

v = ±C/ 
 

 
1 ОБЧИСЛЕННЯ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ 

 
Хімічні задачі, навіть найскладніші, складаються з відносно 

простих блоків – підзадач. Хто вміє розв’язувати легкі задачі, 
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упорається і з важкою. Отже, потрібно навчитися розв’язувати 
“блоки”. Саме про це і йдеться мова у цьому розділі. 

Хімічна формула показує якісний склад речовини (які атоми 
входять до складу речовини і в яких кількостях). Оскільки відносні 
атомні маси відомі (їх подано в періодичній системі хімічних 
елементів Д.І. Менделєєва), то, використовуючи хімічну формулу, 
можна обчислити молекулярну масу елементів, що входять до її 
складу, тощо. А для цього слід пригадати суть основних хімічних 
понять і вміти записувати їх математичний вираз. 

  
Відносна атомна і молекулярна маси 

 
Відношення маси  атома даного елемента до 1/12 маси атома 

вуглецю називається відносною атомною масою 

,
)(

12

1
Cm

m
A

a

a
r   

де Ar – відносна атомна маса, 
 ma – маса одного атома  елемента, 
 ma(C) – маса атома вуглецю. 
Оскільки чисельник і знаменник цього виразу мають однакову 

розмірність – кілограм, то відносна атомна маса є величиною 
безрозмірною. 

Відносна молекулярна маса ечовини Mr обчислюється як сума 
добутків атомних мас елементів, що водять до складу сполуки, на 
кількість атомів елемента у дані 

Mr(AxByCz)= x·Ar(A)+y·Ar(B)+z·Ar(C). 
 

Обчислення за хімічними формулами 
 

Закон сталості складу: кожна чиста речовина незалежно від 
способу її утворення має сталий якісний і кількісний склад. 

Хімічні формули можна використовувати для обчислення 
масових часток елементів у речовинах. 

Масова частка елемента визначається як відношення маси 
елемента, який міститься в даній масі речовини, до маси речовини  

,
.)(

)(

речm

Em
  

де  – масова частка елемента, 
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     m(Е) – маса елемента в даній масі речовини, 
     m(реч.) – маса речовини. 
Виражаючи масу елемента в даній масі речовини і масу 

речовини через відносні атомну та молекулярну маси, отримаємо 
формулу 

,
r

r

M

nA
  

                                                                                                   
де  – масова частка елемента в речовині, 
 n – кількість атомів даного елемента в молекулі речовини, 
          Ar – відносна атомна маса елемента, 
 Mr – відносна молекулярна маса речовини. 
Для обчислення масової частки у відсотках використовується 

формула 

%100
r

r

M

nA . 

Остання формула використовується для розв’язування 
розрахункових задач. 

 
Кількість речовини. Моль. Молярна маса 

 
Фізична величина, яка характеризує число атомів або молекул у 

даній речовині, називається кількістю речовини. Кількість речовини 
визначається за співвідношенням 

,
AN

N
  

де ν – кількість речовини, 
 N – число атомів або молекул у речовині, 
 NA – стала  Авогадро. 
Якщо N = NA, то  = 1. Цій одиниці в Міжнародній системі 

одиниць вимірювання  дана назва “моль”. Один моль речовини 
містить 6,0221023 атомів або молекул. Це число називається сталою 
Авогадро. Розмірність сталої Авогадро – моль1. 

Маса речовини, яку взято в кількості речовини один моль, 
називається молярною масою 

AA mNM  , 
де M – молярна маса, 
 mA – маса молекули, 
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          NA – стала Авогадро. 
Якщо речовина взята в кількості 1 моль, то її маса 

дорівнюватиме молярній масі, тобто m = M. Якщо речовину взяти в 
кількості ν моль, то її маса визначатиметься так: 

;Mm   

,
M

m
  

де ν – кількість речовини, 
 m – маса речовини, 
 M – молярна маса речовини. 

 
Молярний об’єм газів. Закон Авогадро 

 
Об’єм, який займає газ, узятий у кількості речовини один моль, 

називається молярним об’ємом газу. 
Між масою і об’ємом існує співвідношення 

Vm . 
З формули m = νM підставляємо у попередню формулу 

значення маси, одержуючи вираз 
  VM , 

Якщо кількість речовини становить один моль, отримаємо вираз 
 MVM , 

Звідси маємо 


M

VM  , 

де VM – молярний об’єм газу, 
 M – молярна маса, 
 ρ – густина. 
Молярний об’єм газів за нормальних умов приблизно дорівнює 

22,4 л/моль. Нормальні умови (н.у.) – це умови, коли система 
перебуває при температурі 273,15 К, або   0о С і тиску 101325 Па 
(~101,3 кПа). 

Якщо газ узятий у кількості один моль, то V0 = VM. Із 
збільшенням кількості речовини газу його об’єм збільшується 

V = νVM , або V0 = 22,4ν. 

Звідси маємо       ,
MV

V
   або  ,

4,22
0V

  

де ν – кількість речовини газу, 
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 VM – молярний об’єм газу, 
 V0 – об’єм газу за нормальних умов, 
 V – об’єм. 
Закон Авогадро формулюється так:  

у рівних об’ємах різних газів за однакових умов міститься однакове 
число молекул.  

Скорочено цей закон можна записати так:  
якщо V1 = V2 при P = const і     T = const, то N1 = N2. 

Виражаючи об’єми двох різних газів за допомогою формули 
V1 = V1VM; V2 = V2VM 

та враховуючи, що об’єми газів не залежать від їх природи, а 
залежать від числа молекул газу, яке, в свою чергу, характеризується 
кількістю речовини, робимо такий висновок: якщо ν1 = ν2, то V1 = V2, 
або V1:V2 = 1:2. 

Ця залежність використовується для розв’язування задач на 
об’ємні відношення речовин, які перебувають у газоподібному стані, 
якщо об’єми виміряються за однакових тиску та температури. 

Відносна густина газів 
Відношення маси одного газу до маси іншого газу при рівних 

об’ємах називається відносною густиною газу 

2

1

m

m
D   (при V1 = V2), 

де D – відносна густина газу, 
 m1 і m2 – маси газів, які порівнюються. 
З формули m = ν m маси газів випливає 

m1 = ν1M1; 
m2 = ν2M2. 

Підставляємо їх у вихідну формулу і одержуємо 

22

11

M

M
D








 

Оскільки за умовою та за законом Авогадро 1 = 2, тоді 
формула набуває вигляду 

2

1

M

M
D   

За цією формулою можна визначити молярну масу одного газу, 
якщо відомі його густина (D) і молярна маса іншого газу. 
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Найчастіше використовують значення відносних густин газів за 
воднем 

2HD  або за повітрям повD  

 
  ;

2
2 HM

газуM
DH   

 
 .повM

газуM
Dпов  . 

Середня молярна маса повітря дорівнює 29 г/моль. 
 

Газові закони 
 

В основі розв’язування задач даного типу лежать газові закони: 
закон Авогадро, закон Бойля-Маріотта, закон Гей-Люссака, рівняння 
Менделєєва – Клапейрона. 

Закон Бойля – Маріотта: при сталій температурі тиск, що 
спричиняє дана маса газу, обернено пропорційний об’єму газу: 

 

2

1

1

2

V

V

р

р
    або  pV = const 

 

Закон Гей-Люссака (1): при сталому тиску об’єм  газу 
змінюється прямо пропорційно абсолютній температурі: 

 

2

2

1

1

T

V

T

V
  або  

T

V
const 

 

Об’єднаний  газовий  закон виражає залежність між об’ємом 
газу, тиском і температурою (об’єднує закони Бойля – Маріотта та  
Гей–Люссака): 

0

00

T

Vp

T

pV
 ; 

 

де р0, V0, Т0 – тиск, об’єм та температура за нормальних умов, 
    р, V, Т – тиск, об’єм та температура за інших умов. 
Рівняння Менделєєва – Клапейрона:  
 

рV = νRT,    ν = ;
M

m      рV = 
M

m RT 

R – універсальна газова стала,  
R = 8,31 кДж/моль·К = 0,082 л·атм/моль·К =  
= 62630 мл·мм.рт.ст./ моль·К 
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Закон Гей-Люссака (2): об’єми реагуючих і утворених 
газоподібних речовин відносяться між собою як прості цілі числа або 
коефіцієнти в рівняннях реакцій: V1 : V2 : V3 = ν1 : ν2: ν3. 

Періодичний закон 
 

При вивченні Періодичного закону хімічних елементів 
Д.І.Менделєєва пропонуються розрахункові задачі на визначення 
хімічного елемента. Суть задач цього типу зводиться до визначення 
відносної атомної чи молекулярної маси, які в свою чергу, 
порівнюються з відповідною масою в Періодичній системі хімічних 
елементів.  

На певному етапі розв’язку задачі відносна атомна чи 
молекулярна маси (в залежності від умови задачі) шуканого елемента 
приймаються за невідоме та складається лінійне рівняння. 

 
1.1 Відносні атомні і молекулярні маси. Сталість складу речовини 

 
Приклад 1. Визначити відносну молекулярну масу гашеного вапна, 
формула якого Са(ОН)2. 

 
Дано: 
Са(ОН)2 

                                Розв’язання: 
Mr (Са(ОН)2) = Ar(Ca)+2(Ar(O)+Ar(H)) = 
40+2(16+1)=74. 

Відповідь: 74. 
Мr -? 

 
Алгоритм 1 (визначення масових часток елементів) 

1. Записати скорочену умову задачі. 
2. Визначити відносну молекулярну масу даної сполуки. 
3. Визначити масову ччатску потрібного елемента. 
4. Записати відповідь. 

 
Приклад 2. Визначити масову частку Оксигену в кальцій карбонаті 
CaCО3. 
 
Дано: 
CaCО3                                           Розв’язання:  
(O)-?                   1.Яка відносна молекулярна маса СаСО3? 

                  Mr(СаСО3)= 1·Ar(Са)+1·Ar(С)+3·Ar(О)=40+12+3·16 =100 
2. Яка масова частка Оксигену в сполуці? 
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%48%100
100

163
)( 


O  

Відповідь: масова частка Оксигену становить 48%. 
 

Алгоритм 2  
(визначення відношення мас елементів у складі речовини за її 

формулою) 
1. Записати скорочену умову задачі. 
2. Записати формулу для обчислення кількісних співвідношень 
елементів, вказуючи в дужках хімічні символи елементів: 

3. Розрахувати кількісні співвідношення елементів за формулою, 
підставивши відповідні числові значення: 

ν (А) : ν (В): ν (С) = х : у : z, де х, у, z – індекси. 
4. Записати формулу для обчислення масових співвідношень 
елементів, вказуючи у дужках їх символи: 

m(А) : m(В) : m(С) = хМ(А) : уМ(В) : zМ(С) 
5. Розрахувати масові співвідношення, підставивши відповідні 
значення у формулу. 

6. Записати відповідь. 
 

Приклад 3. Обчислити співвідношення мас Феруму й Оксигену в  
ферум(ІІІ) оксиді. 
 
Дано: Розв’язання: 

ν (А) : ν (В): ν (С) = х : у : z; 
ν (Fe) : ν (О) = 2 : 3; 

m(Fe) : m(O) = 2М(Fe) : 3М(O); 
m(Fe) : m(O) = (2·56) : (3·16) = 112 : 48 = 7 : 3 

Fe2O3 

m(Fe):m(O) - ? 

Відповідь: співвідношення мас елементів Феруму й Оксигену в 
ферум(ІІІ) оксиді становить  7 : 3. 
 
Приклад 4. В якому співвідношенні мас необхідно взяти чисті 
речовини залізо та сірку, щоб вони прореагували при утворенні 
ферум сульфіду  повністю, без залишку. 

Розв’язання: 
Формула ферум сульфіду  FeS, тобто 

1 атом Fe і 1 атом S, отже, 
m(Fe):m(S)=Ar(Fe):Ar(S), 

m(Fe):m(S)=56:32, 
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m(Fe):m(S)=7:4. 
Відповідь: чисті речовини залізо та сірку для утворення ферум 

сульфіду необхідно взяти у співвідношенні 7:4. 
 

1. Середня маса атомів сульфуру дорівнює 5,31.10-26 кг. Обчислити 
відносну атомну масу елемента Сульфуру, якщо маса атома 
Карбону дорівнює 1,993.10-26 кг. (Відповідь. 31,97). 

2. Відносна атомна маса флуору дорівнює 19. Визначити середню 
масу флуору (у кг), з огляду на те, що маса атома карбону 
дорівнює  1,993.10-26 кг. (Відповідь. 3,1561026 кг). 

3. Розрахувати  відносну  молекулярну  масу  таких  складних  
речовин: а) магній хлориду MgCl2; б) сульфатної кислоти Н2SO4; 
в) кальцій гідроксиду Са(ОН)2; г) алюміній оксиду Аl2O3; д) 
борної кислоти Н3ВО3; е) купрум (ІІ) сульфату CuSO4. (Відповідь. 
а)95; б)98; в)74; г)102; д)62; е)160). 

4. Обчислити середню масу молекули SO2 у кг. При розрахунку 
мати на увазі, що маса атома карбону дорівнює 1,993.1026 кг. 
(Відповідь. 1,0631025 кг). 

5. Магній із сіркою з’єднується в масовому співвідношенні 3:4. 
Визначити масу магнію, що прореагує із 20 г сірки. (Відповідь. 15 
г). 

6. Алюміній і вуглець при нагріванні з’єднуються в масовому 
відношенні 3:1, створюючи алюміній карбід. Яку масу алюміній 
карбіду можна отримати при цьому? (Відповідь. 4 в.ч.). 

7. Магній і кисень з’єднуються в масовому відношенні 3:2. У 
реакційній посудині знаходяться 1,5 г магнію і 1,2 г кисню. Яка з 
речовин знаходиться в надлишку? (Відповідь. Кисень).  

8. Обчислити співвідношення мас елементів у глюкозі С6Н12О6. 
(Відповідь. m(C):m(H):m(O)=6:1:8).  

9. Як відносяться маси елементів у кальцій карбонаті СаСО3? 
(Відповідь. m(Ca):m(C):m(O)=10:3:12).  

10. У якому масовому співвідношенні сполучені  між собою атоми у 
фосфор (V) оксиді? (Відповідь. m(P):m(O)=31:40). 

 
1.2 Обчислення за хімічними формулами 

 
Приклад . Визначити масову частку карбону в метані. 
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         Дано:                              Розв’язання: 

          СН4                              %;100
r

r

M

nA  

     (С) – ?                          
  %;100

4


CHM

CA
C

r

r  

Ar(C) = 12; 
Mr(CH4) = 12 + 41 = 16; 

  %.75%100
16

12
С  

Відповідь: масова частка карбону в метані становить 75%. 
 

11. Обчислити масові частки елементів у кальцій ортофосфаті. 
(Відповідь. (Сa)=38,71%; (O)=41,29%; (P)=20% ). 

12. У якому азотному добриві - натрієвій селітрі або аміачній селітрі 
- масова частка нітрогену більше? У скільки разів? (Відповідь. У 
аміачній селітрі в 2,125 рази). 

13. У якому калійному добриві - калій карбонаті  або калій хлориді  - 
масова частка калію більше? На скільки відсотків? (Відповідь. У 
калій карбонаті на 4,2%). 

14. Обчислити масову частку кристалізаційної води в мідному 
купоросі CuSO4

. 5H2O. (Відповідь. 36%). 
15. Зразок хромистого залізняка містить Fe(CrO2)2  (масова частка 

94%) і Mg(CrO2)2  (масова частка 6%). Визначити масу хрому, яка 
міститься в хромистому залізняку масою 500 кг. (Відповідь.      
234 кг). 

16. Склад оксиду деякого металу може бути виражений 
найпростішою формулою Ме2О3. Відомо, що оксид масою 76,5 г 
містить метал масою 40,5 г. Який метал утворює оксид? 
(Відповідь. Алюміній). 

17. Деякий елемент виявляє в оксиді ступінь окиснення +4. Масова 
частка цього елемента в оксиді становить 71,17%. Який це 
елемент? (Відповідь. Селен). 

18. Оксид елемента має склад EО3. Масова частка кисню в цьому 
оксиді складає 60%. Який елемент утворює оксид? (Відповідь. 
Сульфур). 

19. До складу мінерального добрива амофосу входять амоній 
дігідрогенфосфат (масова частка 85%), амоній гідрогенфосфат 
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(8%) і домішки, що не містять нітрогену. Визначити масову 
частку нітрогену в амофосі і кількість речовини нітрогену в 
добриві масою 200 кг. (Відповідь. 12,04%; 1720 моль). 

20. Елемент масою 16 г, взаємодіючи з молекулярним киснем масою 
6,4 г, утворює оксид складу EО. Визначити, що це за елемент. 
(Відповідь. Кальцій). 

 
1.3 Кількість речовини. Моль. Молярна маса 

 
Приклад. Яка кількість речовини міститься в 24,5 г сульфатної 
кислоти? 
             
         Дано: 
   m(H2SO4) = 24,5 г                                              Розв’язання: 
 
      (H2SO4) - ?        Записуємо формулу, яка показує     

співвідношення    між кількістю речовини і 
масою  

                                                                                   
M

m
 . 

                                                 Знаходимо молярну масу H2SO4 так: 
M(H2SO4) = 12 + 32 + 164 = 98 г/моль 

Підставляємо значення у вихідну формулу 

моль
мольг

г
SOH 25,0

/98

5,24
)( 42  . 

 
Відповідь: 24,5 г сульфатної кислоти містять 0,25 моль 

речовини. 
 

21. Розрахувати  кількість  речовини  магнію  в зразку цього металу 
масою 6 г. (Відповідь. 0,25 моль). 

22. Визначити масу калій хлориду кількістю речовини 1,5 моль? 
(Відповідь. 111,75 г). 

23. Обчислити масу суміші, що складається з 10 моль газоподібного 
водню і 5 моль кисню? (Відповідь. 180 г). 

24. Яку масу мають  0,24 моль  таких  речовин:  а)натрій хлориду; 
б)ферум (II) хлориду; в)алюміній оксиду? (Відповідь. а)14,04 г; 
б)30,48 г; в)24,48 г). 
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25. Обчислити кількість речовини, що міститься в 100 г таких 
речовин: а)літій фториду; б)силіцій (IV) оксиду; в)гідроген 
броміду. (Відповідь. а)3,85 моль; б)1,67 моль; в)1,23 моль). 

26. Змішали 0,2 моль заліза і 0,3 моль сірки. Визначити масу 
отриманої суміші. Розрахувати масу отриманого ферум (II) 
сульфіду , враховуючи те, що ці елементи з'єднуються в масовому 
відношенні 7:4. (Відповідь. m(суміші) = 20,8 г; m(FeS) = 17,6 г). 

27. Обчислити масу водню, що можна одержати з 1 т води. 
(Відповідь. 111г). 

28. У якій масі кальцій фосфату міститься 248 кг елемента 
фосфору? (Відповідь. 1240 кг). 

29. Обчислити масу сульфатної кислоти кількістю речовини 3 моль. 
(Відповідь. 294 г). 

30. Обчислити кількість речовини оцтової кислоти в зразку масою 
1,2 г. (Відповідь. 0,02 моль). 

 
1.4 Число Авогадро. Число структурних одиниць 

 
Приклад. Скільки  атомів міститься  у  фосфорі кількістю речовини 
0,25 моль ? 

 
Дано: 

  ν(Р)=0,25 
моль 

                               Розв’язання: 
                       ν=N/NA;     N=NAν, 
N(P)=6,021023 моль-10,25 моль=1,5051023 

(атомів). 
 
 

N(P) - ? 

Відповідь: 0,25 моль фосфору містять 1,5051023 атомів. 
 

31. Визначити масу і кількість речовини амоніаку NH3 у зразку цього 
газу, що містить 2,5. 1025 молекул. (Відповідь. 706 г; 41,5 моль). 

32. Зразок деякої речовини містить 2,11. 1024 молекул. Маса цього 
зразка складає 154 г. Розрахувати молярну масу цієї речовини. 
(Відповідь. 44г/моль). 

33. Визначити число атомів (молекул), що міститься в: а)2 молях 
алюмінію; б)0,5 моля нітратної кислоти? (Відповідь. 
а)1,21024атомів; б)3,011023 молекул). 

34. Яка кількість речовини містить 2,4. 1023 молекул води? (Відповідь. 
0,4моль). 
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35. Розрахувати число молекул у бромі масою 6,4 г. (Відповідь. 
2,41022). 

36. Визначити число атомів (молекул), що міститься у: а)фосфорі 
кількістю речовини 0,15 моль; б)ортофосфатній кислоті кількістю 
речовини 0,25 моль? (Відповідь. а)9,031023 атомів; б)1,51023 
молекул). 

37. Визначити число атомів, що міститься в кисні масою 320 г? 
(Відповідь. 1,2041054). 

38. Де міститься більше молекул в сульфур (IV) оксиді  кількістю 
речовини 2,5 моль чи в 240 г сульфур (IV) оксиду? (Відповідь. В 
240 г сульфур (IV) оксиду). 

39. Де міститься більше атомів оксигену в 3 молях карбон (ІІ) оксиду 
чи в 2 молях карбон (IV) оксиду? (Відповідь. В 2 молях карбон (IV) 
оксиду). 

40. Однакове чи різне число молекул містять за однакових умов: а)1 
г азоту і 1 г хлору; б)1 моль азоту і 1 моль хлору? (Відповідь. 
а)різне; б)однакове). 

 
1.5 Молярний об’єм газів 

 

Приклад 1. Який об’єм займає кисень кількістю речовини 0,2 моль ? 
Дано: 

 (О2) = 0,2 
моль 

                                Розв’язання: 
Використовуємо наслідок із закону Авогадро: 
1 моль за н.у. займає об’єм 22,4 л 

48,4
4,22

2,0

1
 х

х

л

моль

моль
 

 Vо -? 
 
Відповідь: об’єм дорівнює 4,48 л. 
 

Приклад 2. Яка маса азоту об’ємом 60 л за нормальних умов ? 
 
        Дано:                                 Розв’язання: 
   V0(N2) = 60 л                                   M(N2) = 28 г/моль 

                                                              ;
60

4,2228

л

л

гх

г
       х = 75 г. 

       m(N2) – ? 
 
       Відповідь: маса 60 л азоту становить 75 г. 
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41. Яка кількість речовини гідрогенхлориду займає об’єм 112 л 
(н.у.)? (Відповідь. 5 моль). 

42. Який об’єм за нормальних умов займають 1,505. 1023 молекул 
азоту? (Відповідь. 5,6 л). 

43. Який  об’єм   за  нормальних   умов    займає  хлор кількістю 
речовини 4 моль? (Відповідь. 89,6 л). 

44. Обчислити масу, кількість речовини і число молекул для 2,24 л 
вуглекислого газу (н.у.). (Відповідь. 4,4 г; 0,1 моль; 6,021022 

молекул ). 
45. Обчислити об’єм (н.у.), кількість речовини і число атомів для 20 г 
гелію. (Відповідь. 112 л; 5 моль; 3,011024 атомів). 

46. Яка з речовин за однакових умов займає більший об’єм: кисень 
масою 8 г чи метан масою 8 г ? (Відповідь. Метан). 

47. Якій кількості речовини відповідають 448 л нітроген (II) оксиду  
за нормальних умов? Скільки молекул міститься в цьому об’ємі? 
(Відповідь. 20 моль; 1,21025 молекул). 

48. Де більше атомів: у 16 г кисню чи в 16 г метану? (Відповідь. 
Метан). 

49. У якому об’ємі вуглекислого газу (н.у.) міститься стільки ж 
молекул, що й у бромі масою 8 г ? (Відповідь. 1,12 л). 

50. У якому об’ємі озону (н.у.) міститься стільки ж молекул, скільки 
їх має метан масою 1,6 г ? (Відповідь. 2,24 л). 

 
1.6 Відносна густина газів 

 
Приклад . Відносна густина пари деякої речовини за повітрям 
дорівнює 3,19.    Обчислити молярну масу речовини. 

 
    Дано: 

Dпов = 3,19 
                             Розв’язання: 

                          ;
пов

пов М

М
D   

                           М = DповМпов; 
         М = 3,1929 г/моль = 92,51 = 93 г/моль. 
 
 

М-? 

Відповідь: молярна маса речовини дорівнює 93 г/моль. 
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51. Відносна густина газу за повітрям дорівнює 1,517. Обчислити, 
якій кількості речовини відповідають 11 г цього газу. (Відповідь. 
0,25 моль). 

52. Газ, утворений сіркою і киснем, має відносну густину за воднем 
32. Знайти його молекулярну формулу. (Відповідь. SO2). 

53. Невідома газоподібна речовина має відносну густину за повітрям 
1,31. Обчислити масу зразка цього газу об’ємом 156,8 л (н.у.). 
(Відповідь. 266 г). 

54. Відносна густина газу за воднем дорівнює 17. Яка маса 1 л цього 
газу (н.у.)? Обчислити відносну густину газу за повітрям. 
(Відповідь. 1,52 г/л; 1,17). 

55. Відносна густина гідроген галогениду за повітрям дорівнює 4,41. 
Обчислити відносну густину цього газу за воднем і назвати його. 
(Відповідь. 63,945, гідроген іодид). 

56. Визначити відносну густину за воднем і за повітрям карбон (IV) 
оксиду. (Відповідь. 22; 1,52). 

57. Розрахувати густину за нормальних умов і відносну густину за 
повітрям нітроген (IV) оксиду . (Відповідь. 2,05 г/л; 1,59). 

58. Деякий газ має густину за повітрям 4,41. Визначити відносну 
густину цього газу за воднем. (Відповідь. 64). 

59. Відносна густина деякого газу за повітрям дорівнює 2,448. 
Визначити молекулярну масу цього газу. (Відповідь. 71 г/моль). 

60. Невідомий газ має відносну густину за повітрям 1,31. Визначити 
масу зразка цього газу об’ємом 168 л. (Відповідь. 285 г). 

 
1.7 Періодичний закон 

 
Приклад. Оксид хімічного елемента третьої групи Періодичної 
системи має відносну молекулярну масу 70. Назвати хімічний 
елемент, скласти формулу його гідроксиду. 

 
Дано:                                           Розв’язання: 

Mr(E2O3) = 70             Нехай Ar(E) = X, оскільки елемент знаходиться в  
ІІІ групі,   
                                    то формула цього оксиду  Е2О3, тоді       
       Е - ?                                                Mr(E2O3) = 2x + 316, 
                                                                    70 = 2x + 48, 
                                                                    70  48 = 2x, 
                                                           22 = 2x;  x = 22/2 = 11;  Ar(E) = 11. 
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Відповідь: цей елемент – бор, його гідроксид – борна кислота 

(Н3ВО3). 
 

61. Оксид хімічного елемента I групи головної підгрупи має відносну 
молекулярну масу 30. Назвати хімічний елемент, скласти формулу 
його гідроксиду. (Відповідь. Літій, LiOH). 

62. Вищий оксид хімічного елемента IV групи має відносну 
молекулярну масу 44. Назвати хімічний елемент, складіть формулу 
його оксиду і відповідної кислоти. (Відповідь. Карбон, CO2, 
H2CO3). 

63. Вищий оксид хімічного елемента V групи має відносну 
молекулярну масу 108. Назвати хімічний елемент, склаcти 
формулу його оксиду і відповідної кислоти. (Відповідь.  Нітроген, 
N2O5, HNO3). 

64. Назвати елемент за такими даними: належить до р-елементів, 
знаходиться в III групі, відносна молекулярна маса гідроксиду 
дорівнює 78. (Відповідь. Алюміній). 

65. Назвати елемент за такими даними: знаходиться в IV групі, 
масова частка оксигену у вищому оксиді дорівнює 21,23%. 
(Відповідь. Станум). 

66. Назвати елемент за такими даними: знаходиться в II групі, масова 
частка елемента в гідроксиді дорівнює 54,05%. (Відповідь. 
Кальцій). 

67. Елемент знаходиться в VII групі Періодичної системи хімічних 
елементів. Воднева сполука елемента  об’ємом  1 л за н.у. має  масу 
1,63 г. Назвати елемент. (Відповідь. Хлор). 

68. Елемент знаходиться в V групі Періодичної системи хімічних 
елементів. Відносна молекулярна маса його вищого оксиду в два 
рази більша за відносну молекулярну масу хлору. Назвати елемент. 
(Відповідь. Фосфор). 

69. Елемент знаходиться в IV групі Періодичної системи хімічних 
елементів. Його вищий оксид об’ємом 1 л за н.у. має масу 1,964 г. 
Назвати елемент. (Відповідь. Карбон). 

70. Елемент знаходиться в II групі Періодичної системи хімічних 
елементів. Відносна молекулярна маса його гідроксиду в два рази 
менша за відносну молекулярну масу кальцій силікату. Назвати 
елемент. (Відповідь. Магній). 
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1.8 Обчислення з використанням газових законів 
 

Приклад 1. За нормальних умов 1 г повітря займає об’єм 773 мл. 
Який об’єм займе та ж маса повітря при 0С та тиску, що дорівнює 
93,3 кПа? 
 

Дано: 
m(пов.) = 1 г 
V0(пов.) = 0,773 л 
tC = 0 
P = 93,3 кПа 

Розв’язання: 

 
0

00

T

Vp

T

pV
  

0

00

pT

TVp
V   

2733,93

273773,03,101




V = 0,84 
V(пов.) 

Відповідь: об’єм повітря 0,84 л. 
 
Приклад 2. Визначити молярну масу речовини, якщо 600 мл її пари 
при 87С і тиску 83,2 кПа дорівнює 1,30 г. 
 

Розв’язання 
Із рівняння МенделєєваКлапейрона можна виразити молярну 

масу речовини: 

78
6,02,83

)27387(31,83,1






PV

mRT
M г/моль. 

Таким чином, молярна маса речовини дорівнює 78 г/моль. 
 

71. Обчисліть масу 1 м3 карбон (IV) оксиду при 27С та 101,3 кПа. 
(Відповідь. 178,8 г). 

72. Обчисліть молярну масу речовини, якщо маса 87 мл пари її при 
62С та 101 кПа дорівнює 0,24 г. (Відповідь. 76 г/моль). 

73. При 17С та 104 кПа газ займає об'єм 480 л. Приведіть об'єм газу 
до н.у. (Відповідь. 464 л). 

74. Обчисліть молярну масу газу, якщо маса 624 мл його при 17С та  
104 кПа дорівнює 1,56 г. (Відповідь. 58 г/моль). 

75. При 7С та 100 кПа газ займає об'єм 600 м3. Визначте об'єм газу 
при -13С та 80 кПа. (Відповідь. 696 м3). 

76. Тиск газу в закритому балоні при 12С дорівнює 100 кПа. 
Визначте, яким стане тиск при зміні температури до 30С. 
(Відповідь. 106 кПа). 
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77. Визначте температуру, при якій маса 1 л карбон(ІV) оксиду буде 
дорівнювати 1 г, якщо тиск дорівнює 152 кПа. (Відповідь. 805К чи 
532С). 

78. Визначте кількість молів кисню та азоту, що міститься в 1 л 
повітря при 22С та 100 кПа. (Відповідь. 6,7210-3моль О2; 2,510-2 
моль N2). 

79. Визначте молярну масу ацетону, якщо маса 500 мл його пари при 
87С і тиску 96 кПа дорівнює 0,93 г. (Відповідь. 58 г/моль). 

80. Газометр об'ємом 20 л наповнений газом. Густина цього газу за 
повітрям 0,40, тиск 103,3 кПа, температура 17С. Обчисліть масу 
газу. (Відповідь.  9,9  г). 

 
2 ОБЧИСЛЕННЯ ЗА ХІМІЧНИМИ РІВНЯННЯМИ 

 
Хімічні рівняння – це умовний запис хімічних реакцій за 

допомогою хімічних формул і символів. Їх складають на основі 
закону збереження маси, за яким маса речовин, що вступають у 
реакцію, дорівнює масі речовин, які утворюються внаслідок реакції. З 
погляду атомно-молекулярного вчення під час перебігу хімічних 
реакцій атоми не утворюються з нічого і не зникають. Тому загальне 
число атомів протягом хімічної реакції залишається незмінним. 
Оскільки маса кожного атома стала, то й загальна маса вихідних 
речовин, що складаються з цих атомів, дорівнює масі продуктів 
реакції, які складаються з того самого набору атомів. 

Знання закону збереження маси дає змогу складати рівняння 
хімічних реакцій. Добираючи коефіцієнти до формул речовин, 
зрівнюють число атомів усіх видів у лівій і правій частинах і дістають 
хімічне рівняння, що відповідає закону збереження маси. За ним 
можна обчислювати кількість речовини і масу продуктів, які 
утворюються внаслідок реакції (і навпаки). 

Навчання школярів рішенню задач починається з алгоритму 
розв’язання найпростіших задач за хімічним рівнянням, що 
пропонується називати базовим алгоритмом А. 

 
Базовий алгоритм А 

 
1. Записати коротко умову задачі, користуючись звичайними 

позначеннями. 
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2. Проаналізувати умову задачі (якщо необхідно, записати 
рівняння реакції). 

3. У рівнянні реакції одною рискою підкреслити речовину, маса 
якої відома, а двома  ту речовину, масу якої необхідно знайти. 

4. Дані з умови написати над формулами речовин в рівнянні 
реакції. 

5. Під формулами речовин у рівнянні реакції підписати 
(керуючись приведеним рівнянням реакції в загальному 
вигляді): 
а) кількість речовини відповідно до рівняння реакції; 
б) молярну величину, що відповідає даним умови; 
в) значення величини, що відповідає даним умови за 
одиницями виміру 
    m(г)     V(л)         ν (моль)       N 
     xА     +    уВ            =     nС      +      kD; 
     х моль          у моль              n моль     k моль; 
     M г/моль   VМ=22,4 л/моль  n моль     NA=6,021023 1/моль; 
      m=xM(г)   V=yVM(л)     n моль     N=кNA. 

6. Скласти пропорцію і вирішити її. 
7. Написати повну відповідь. 
Оскільки багато вчителів віддають перевагу вирішуванню задач 

за допомогою поняття кількості речовини, можна розв’язувати базову 
задачу і за алгоритмом Б. 

 
Базовий алгоритм Б 

 
1.  Записати коротко умову задачі, користуючись узвичаєними 

позначеннями. 
2.  Проаналізувати умову задачі (якщо необхідно, записати 

рівняння реакції). 
3.  У рівнянні реакції одною рискою підкреслити речовину, маса 

якої відома, а двома  ту речовину, масу якої необхідно знайти. 
4.  Знайти кількість вихідної речовини, користуючись такими 

формулами: 

AM N

N

V

V

M

m
  ;; . 

5. Написати вихідну кількість речовини над формулою в рівнянні 
реакції. 
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6. Під формулою підписати кількість речовини відповідно до 
рівняння реакції. 

7. Визначити кількість шуканої речовини, склавши і розв'язавши 
пропорцію. 
Як правило, речовини зустрічаються в суміші з іншими 

компонентами, які являють собою домішки. При розв’язуванні задач 
данного типу потрібно використовувати формулу 

  %100
.

.. 
заг

рч

m

m
  

При розв’язуванні задач на цю тему багато вчителів допускають 
передчасне згортання, забуваючи роз’яснити поняття домішок в 
науковому розумінні, а не на побутовому рівні. Відсутність потрібних 
знань призводить до того, що у школярів виникають труднощі при 
розгляді умов задач і при подальшому їх розв’язані. Тому учням 
необхідно дати в письмовому вигляді формалізовані правила, які 
повинні бути вивчені та закріплені: 

а) маса домішок – це частка від загальної маси вихідної 
речовини, яка не бере  участь у реакції; 

б) домішки бувають тільки у вихідних речовинах; 
в) бувають дві маси вихідної речовини: маса чистої речовини 

(mч.р.) та маса загальна (mзаг). Масу загальну можна характеризувати 
як суму мас чистої речовини та домішок; 

г) домішки в реакції участі не беруть; 
д) якщо в умові задачі сказано, що є домішки, то дана маса 

вихідної речовини є загальною масою; 
е) mч.р. можна знайти з рівняння реакції, або її можна 

використовувати для знаходження інших величин при розв’язанні 
задачі за рівнянням реакції. Формально це означає, що mч.р. можна 
записати над вихідною речовиною в рівнянні реакції, тоді як mзаг там 
надписувати не можна , оскільки домішки у реакції не беруть участь. 

У реальних хімічних процесах через неповний перебіг реакцій і 
різні втрати речовин маса продуктів реакції, як правило, менша від 
тієї маси, що повинна була б утворитися згідно з законом збереження 
маси. У цьому разі обчислюють масову (об’ємну) частку виходу 
продукції реакції. Вона дорівнює відношенню маси реально добутого 
продукту (практичний вихід) mпр до його маси, обчисленої за 
рівнянням реакції (теоретичний вихід) mтеор, вираженим у відсотках 
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Звідси випливають такі правила: 
а)   вихід стосується тільки продукту реакції; 
б) бувають дві маси продукту реакції: маса практична (mпракт) і 

маса теоретична (mтеор). Маса речовини, що повинна утворюватися 
відповідно до рівняння реакції, називається масою теоретичною 
(синонім - розрахункова маса), а що утворюється “на ділі”, практично 
- називається масою практичною; 

в) якщо сказано, що є вихід продукту реакції, то дана в умові 
маса продукту - це маса практична; 

г)   mтеор можна обчислити за рівнянням реакції, а mпракт   не 
можна; 

д) mтеор можна надписати над формулою продукту в рівнянні 
реакції і використовувати для розрахунку маси вихідної речовини за 
рівнянням реакції, а mпракт   не можна. 

 
2.1 Найпростіші задачі 

 
Приклад. Яка маса фосфор (V) оксиду утвориться при згорянні 3,1 г 
фосфору? 

     Дано:                                                                Розв’язання: 
m(Р) = 3,1 г            1.Записуємо рівняння реакції горіння фосфору: 

                                                          4Р + 5О2  2Р2О5 
m(P2O5)  - ?             2.Записуємо молярні співвідношення фосфору і 

фоcфор (V) оксиду            
(P) : (P2O5) = 4 : 2. 

                          3.Масу фосфор (V) оксиду можна обчислити, 
якщо розрахувати кількість речовини так: 

   
2

452 
Р

ОР
 . 

4.Щоб знайти кількість речовини фосфор (V) оксиду, потрібно 
мати кількість речовини фосфору. Маючи його масу, кількість 
речовини обчислюємо за формулою 

M

m
 . 

5.Молярна маса фосфору М(Р) = 31 г/моль. 
6.Обчислюємо кількість речовини фосфору таким чином: 
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  моль
мольг

г
Р 1,0

/31

1,3
  

7.Розраховуємо кількість речовини фосфор (V) оксиду, 
попередньо знайшовши його молярну масу 

М(Р2О5) = 231 + 516 = 142 г/моль; 
m(Р2О5) = 142 г/моль0,05 моль = 7,1 г. 

 
Відповідь: утвориться 7,1 г фосфор (V) оксиду. 
 

81. Визначити об’єм аміаку (н.у.), отриманого при розкладанні 5,35г 
амоній хлориду. (Відповідь. 2,24 л). 

82. Визначити масу натрій гідроксиду, необхідного для 
нейтралізації 186 г Н2SO4. (Відповідь. 152 г). 

83. Обчислити масу фосфору, що потрібно спалити для одержання 
фосфору (V) оксиду масою 3,55 г. (Відповідь. 1,55 г). 

84. Визначити об’єм кисню (н.у.), що потрібно взяти для реакції з 
фосфором масою 6,2 г для утворення фосфор (V) оксиду. 
(Відповідь. 5,6 л). 

85. Обчислити масу карбон (IV) оксиду, що можна одержати при 
взаємодії кальцій карбонату масою 40 г із надлишком хлоридної 
кислоти. (Відповідь. 17,6 г). 

86. Визначити масу олова, що можна розчинити в розведеному 
розчині сульфатної кислоти, який містить 39 г кислоти. 
(Відповідь. 35,7 г). 

87. Визначити масу брому, що повинна міститися у бромній воді, 
необхідній   для повного бромування 16,8 г пропілену. (Відповідь. 
64 г). 

88. Визначити об’єм водню (н.у.), необхідного для гідрування 18,48 
г пропену-1. (Відповідь. 9,86  л). 

89. Яка маса сульфур (VI) оксиду  витрачена на утворення калій 
сульфату масою   261 г? (Відповідь. 120 г). 

90. Обчислити масу алюміній оксиду, необхідного для одержання 
Al(NO3)3 масою   213 г. (Відповідь. 51 г). 

 
2.2 Знаходження кількості продукту реакції  

за масою (об’ємом) вихідної речовини, що містить домішки 
 

Для розв’язування задач з цього розділу можна використовувати 
один із запропонованих алгоритмів. 
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Алгоритм 1А 
 

1. Найти масову частку чистої речовини у вихідній речовині за 
формулою: 

... %%100% домрч    

2. Найти масу чистої речовини за формулою: 

%100

% ...
..

загрч
рч

m
m





.
 

3. Визначити кількість (масу, об’єм) продукту за рівнянням 
реакції (використати алгоритм А). 

 
Алгоритм 2А  

 
1. Найти масу домішок у вихідній речовині за формулою: 

.
%100

% ..
.

загдом
дом

m
m





 

2. Найти масу (об’єм) чистої речовини за формулою: 

.... домзагрч mmm   

3. Визначити масу (об’єм) продукту реакції за рівнянням реакції 
(використати алгоритм А). 

 
Алгоритм 3Б  

 
1. Найти масову частку чистої речовини у вихідній речовині за 

формулою:
 
 

... %%100% домрч    
2. Найти масу чистої речовини за формулою: 

%100

% ...
..

загрч
рч

m
m





. 
3. Визначити кількість (масу, об’єм) продукту за рівнянням 

реакції (використати алгоритм Б). 
 

Приклад. Який об’єм ацетилену (С2Н2) (н.у.) можна одержати 
взаємодією води з 1 кг технічного кальцій карбіду (СаС2), масова 
частка домішок в якому складає 20% ? 
 
 

28



 
 

           
Дано: 
m(CaC2) = 1 кг                                     Розв’язання:  
(доміш.) = 20 %                  22222 HCOHCaOH2CaC ; 
                                                          ν(СаС2) : ν(С2Н2) = 1:1; 

V0(C2H2) - ?                                            
M

m
  

                         М(СаС2) = 64 г/моль = 0,064 кг/моль 
                                         Масу кальцій карбіду обчислюємо за 

формулою масової частки компонента суміші 
 

 
  %100

.


сумm

рm , 

 

Звідси: m(p) = ωm(сум). 
ω(CaC2) = 100%  ω(доміш.) = 100%  20% = 80%,  або 0,8; 
m(CaC2) = 0,81 кг = 0,8 кг; 

    ;5,12
/064,0

8,0
222 моль

молькг

кг
CaCHC   

V = νVm; 
V(C2H2) = 12,5 моль22,4 л/моль = 280 л. 
 
Відповідь: можна отримати 280 л ацетилену. 
 

91. Визначити об’єм сульфур (IV) оксиду  (н.у.), що можна 
одержати шляхом випалу 200 г піриту, що містить 12% домішок. 
(Відповідь. 66 л). 

92. Визначити масу натрій силікату, отриманого при сплавленні 400 
г піску, що містить 0,1 масову частку домішок, із надлишком 
кальцинованої соди. (Відповідь. 732 г). 

93. Визначити масу аміаку, що утвориться при взаємодії 34,32 л 
азоту (н.у.), що містить 2,1% домішок, із воднем. (Відповідь. 51 г). 

94. Визначити масу нітратної кислоти, що можна одержати при 
розчиненні 48,59 л нітроген (IV) оксиду  (н.у.), що містить 7,8% 
домішок у воді, при надлишку кисню. (Відповідь. 126 г). 

95. Визначити масу заліза, що утвориться при відновленні 900 г 
Fe2O3, що містить 0,2 масові частки домішок, газоподібним 
воднем. (Відповідь. 504 г). 

29



 
 

96. Визначити об’єм ацетилену (н.у.), що виділиться при взаємодії з 
водою 128 г кальцій карбіду, що містить 25% домішок. 
(Відповідь. 33,6 л). 

97. Який об’єм сірководню (н.у.) можна одержати з технічного 
ферум сульфіду масою 5 кг, якщо масова частка домішок у ньому 
12% ? (Відповідь. 1,12 м3). 

98. Яку масу фосфору можна одержати з 6,2 кг фосфориту, що 
містить 16% домішок? (Відповідь. 1,04 т). 

99. Який об’єм водню виділиться при взаємодії 36 г алюмінію, що 
містить 14% домішок із надлишком розчину натрій гідроксиду? 
(Відповідь. 38,5 л). 

100. Який об’єм хлору виділиться при взаємодії 220 г калій 
біхромату, що містить 15% домішок із надлишком хлоридної 
кислоти? (Відповідь. 42,7 л). 

 
2.3 Знаходження масової частки домішок у вихідній речовині 
за відомими масами вихідної речовини та продукту реакції 

 
Алгоритм 1  

 

1. Розрахувати за рівнянням реакції масу (об’єм) чистої 
речовини за відомими масами (об’ємами) вихідної речовини та 
продукту реакції (використати алгоритм А чи Б). 

2. Найти масу чистої речовини за формулою: 

.
%100

%
.

..
..

заг

рч
рч m

m 
  

3. Визначити масову частку домішок у вихідній речовині за 
формулою: 

.%%100% ... рчдом    
 

Алгоритм 2  
 

1. Розрахувати за рівнянням реакції масу (об’єм) чистої 
речовини за відомими масами (об’ємами) вихідної речовини та 
продукту реакції (використати алгоритм А чи Б). 

2. Найти масу домішок у вихідній речовині за формулою: 
..... рчзагдом mmm   

3. Визначити масову частку домішок у вихідній речовині за 
формулою: 
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Приклад. При взаємодії 20,8 г кальцинованої соди з надлишком 
хлоридної кислоти одержали 3,28 л карбон (IV) оксиду (н.у.). 
Визначити масову частку домішок у соді. 
 
 

Дано: 
m(cоди)=20,8г 
Vо(CO2)=3,28 л 

                             Розв’язання: 
         
Яка маса Na2CO3 містилась у соді ? 
          

            х г                                    3,28 л 
         Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2 + H2O 
            106 г                                 22,4 л 

        г
л

лг
x

л

л

г

x
52,15

4,22

28,3106
;

4,22

28,3

106



 . 

        Яка маса домішок у суміші ? 
         m(дом) = 20,8 г  15,52 г = 5,28 г. 
        Яка масова частка домішок? 

        
 
  %38,25%100

8,20

28,5
%100

.

.


г

г

сумm

домm . 

ω(домішок)-? 
 

 
Відповідь: кальцинована сода містить 25,38% домішок. 
 

101. Визначити масову частку домішок у фенолі, якщо при взаємодії 
5,2 г фенолу з надлишком розчину натрій гідроксиду утворилося 
5,8 г натрій феноляту. (Відповідь. 9,6%). 

102. При взаємодії 20 г фенолу з надлишком бромної води одержали 
бромпохідне масою  66,2 г. Визначити масову частку домішок у 
фенолі. (Відповідь. 6%). 

103. При взаємодії бутанолу-2 масою 8,2 г із надлишком бромідної 
кислоти одержали бромпохідне, із якого синтезували 3,4 - 
диметилгексан масою 4,5 г. Визначити масову частку домішок у 
бутанолі-2. (Відповідь. 9,8%). 

104. З пропанолу-2 масою 13,5 г одержали бромпропан масою 24,6 
г. Визначити масову частку домішок у пропанолі. (Відповідь. 
11,1%). 
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105. При зануренні зразка технічного кальцій карбіду масою 0,08 кг 
у воду,виділилося 22,4 л (н.у.) ацетилену. Визначити масову 
частку домішок у технічному кальцій карбіді. (Відповідь. 20%). 

106. Із 120 г чавунних ошурок одержали 0,1 г магній оксиду. 
Визначити масову частку магнію в чавуні. (Відповідь. 0,05%). 

107. При прожарюванні 100 г вапняку утворилося 40 г карбон (IV) 
оксиду. Визначити масову частку некарбонатних домішок у 
цьому зразку. (Відповідь. 9,1%). 

108. Через ємність із розчином калій йодиду було пропущено 2 л 
повітря (н.у.), що містить домішки хлору. При цьому виділилося 
91,6 мл парів йоду (н.у.). Визначити об’ємну частку домішок  
хлору в повітрі. (Відповідь. 4,58%). 

109. При дії розчину сульфатної кислоти на 1 кг технічного магній 
карбонату виділилося 224 л вуглекислого газу (н.у.). Визначити 
масову частку домішок у цьому зразку. (Відповідь. 16%). 

110. При прожарюванні вапняку масою 500 г виділилося 89,6 л 
вуглекислого газу (н.у.). Визначити масову частку кальцій 
карбонату у вапняку. (Відповідь. 80%). 

 
2.4 Знаходження маси вихідної речовини, яка містить домішки, 

за відомою масою продукту реакції 
 

Алгоритм 
 

1. Розрахувати за рівнянням реакції масу (об’єм) чистої вихідної 
речовини (використати алгоритм А чи Б). 

2. Найти масову частку чистої речовини у вихідній речовині за 
формулою: 

... %%100% домрч    
3. Визначити загальну масу вихідної речовини за формулою: 

.
%

%100

..

..
.

рч

рч
заг

m
m




  

Примітка: пункти 1 та 2 даного алгоритму можна виконувати в будь-
якій послідовності. 

 
Приклад. Визначити масу природної крейди, що містить 15% 
домішок, яка потрібна для отримання 168 г негашеного вапна. 
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         Дано:                                                          Розв’язання: 
mтеор(СaO) = 168 г           ч.р. = 100%  дом. = 100%  15% = 85%. 
дом. = 15%                                                         168 г 
                                                      СaCO3 

ot  CaO + CO2 
mзаг(крейди) - ?                          1 моль             1 моль 
                                                    100 г/моль       56 г/моль 
                                                    100 г                56 г. 

  .300
56

100168
3.. г

г

гг
CaCOmх рч 


  

   
  .94,352

%85

%100300%100

3..

3.. г
г

СaCO

СaCOm
крейдиm

рч

рч
заг 








 

 
Відповідь: для отримання 168 г негашеного вапна потрібно 

352,94 г природної крейди, що містить 15% домішок. 
 

111. Обчислити об’єм ацетилену (н.у.), що містить 18% домішок, 
який потрібно взяти для одержання 200 г бензолу. (Відповідь.    
210 л). 

112. Визначити масу кальцій карбіду, що містить 20% домішок, 
який потрібно взяти для одержання 56 л ацетилену (н.у.). 
(Відповідь. 200 г). 

113. Визначити масу етанолу, що містить 5% домішок, який 
потрібний для одержання 150 г оцтової кислоти. (Відповідь. 121 
г). 

114. Яку масу крохмалю, що містить 20% домішок потрібно, взяти 
для одержання 180 г глюкози? (Відповідь. 202,5 г). 

115. Яку масу кальцій карбіду, що містить 20% домішок, потрібно 
взяти для одержання 100 г оцтової кислоти. (Відповідь. 133,6 л). 

116. Визначити масу натрій гідроксиду, що містить 5% домішок, 
який потрібний для гідролізу тригліцериду стеаринової кислоти 
масою 8,9 г. (Відповідь. 1,2 г). 

117. Визначити масу кальцію, що містить 8% домішок, який 
потрібний для одержання 40 л водню (н.у.). (Відповідь. 78 г). 

118. Яку масу кальцинованої соди, що містить 20% домішок, 
потрібно взяти для одержання 2,24 л (н.у.) карбон (IV) оксиду? 
(Відповідь. 13,25 г). 
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119. Яку масу вугілля, що містить 8% негорючих домішок, потрібно 
взяти для одержання 500 м3 карбон (II) оксиду (н.у.)? (Відповідь. 
291 кг). 

120. Яку масу цинкової обманки, що містить 20% домішок, потрібно 
взяти, щоб одержати 224 л сірчистого газу (н.у.)? (Відповідь. 
1212,5 г). 

 
2.5 Визначення кількості продукту реакції, якщо відома масова 

(об’ємна)  
частка виходу продукту реакції 

 

Алгоритм 
 

1. Розрахувати за рівнянням реакції теоретично можливу масу 
(об’єм) продукту реакції (використати алгоритм А чи Б). 

2. Визначити практично одержану масу (об’єм) продукту за 
формулою: 

.
%100

% ..
.

теорвих
пр

m
m





 

 
Приклад. Визначити кількість речовини ферум(ІІ) хлориду, 
утвореного в результаті взаємодії 28 г заліза з надлишком хлоридної 
кислоти, якщо масова частка виходу солі становить 95%. 
 
        Дано:                                                     Розв’язання: 
m(Fe) = 28 г                            28 г                     х моль  
вих. (%) = 95%                        Fe   +  2HCl  =  FeCl2  +  H2 

                                                                         56 г                     1 моль 
N(FeCl2) - ?            Яку кількість речовини FeCl2 можна одержати  

теоретично? 

                                   ;
156

28

моль

х

г

г
       моль

г

мольг
х 5,0

56

128



  . 

Яку кількість речовини FeCl2 одержують практично?     
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. 

Відповідь: можна одержати 0,475 моль FeCl2. 
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121. Визначити об’єм гідроген хлориду, що можна одержати з 115 г 
натрій хлориду, якщо вихід продукту складає 70%. (Відповідь. 
30,8 л). 

122. Визначити масу срібла, що випадає в осад у результаті реакції 
“срібного дзеркала”  з 6,6 г етаналя, якщо втрати складають 8%. 
(Відповідь. 29,8 г). 

123. Обчислити масу заліза, що утвориться при відновленні 960 г 
ферум (ІІІ)оксиду, якщо вихід продукту реакції складає 91%. 
(Відповідь.     612 г). 

124. Визначити масу бутанолу, що можна одержати з 18 г бутену-1, 
якщо втрати складають 16%. (Відповідь. 20 г). 

125. Обчислити об’єм пропілену (н.у.), що можна одержати при 
дегідратації 100 кг пропанолу, якщо вихід продукту 82%. 
(Відповідь. 57 кг). 

126. Визначити масу сульфур(VI) оксиду , що можна одержати з 84 
л сульфур (IV) оксиду , якщо втрати складають 8%. (Відповідь. 
276 г). 

127. Знайти об’єм карбон(IV) оксиду , що можна одержати з 120 г 
кальцій карбонату, якщо вихід продукту реакції 88%. (Відповідь. 
23,7 л). 

128. Обчислити масу оцтової кислоти, що можна одержати з 88 г 
оцтового альдегіду, якщо вихід продукту реакції складає 98%. 
(Відповідь.     117,6 г). 

129. Яка маса феніламоній хлориду утвориться при взаємодії 10 г 
аніліну з надлишком безводного гідроген хлориду, якщо вихід 
продукту складає 80%. (Відповідь. 11 г). 

130. Яка маса аніліну буде отримана при пропусканні водню через 
нітробензол масою 16 г, якщо вихід продукту 85% ? (Відповідь. 
10 г). 

 
2.6 Визначення масової (об’ємної) частки виходу продукту реакції  
за відомими масами (об’ємами) вихідної речовини та продукту 

реакції 
 

Алгоритм 
 

1. Розрахувати за рівнянням реакції теоретично можливу масу 
(об’єм) продукту реакції (використати алгоритм А чи Б). 

2. Визначити вихід продукту реакції за формулою: 
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Приклад. З 320 кг сірчаного колчедану з масовою часткою сульфуру 
45% одержали 405 кг сульфатної кислоти. Визначити масову частку 
виходу кислоти ? 

       
 Дано:                                                           Розв’язання: 
m(FeS2) = 320 кг                                    144 кг         х кг 
(S) = 45%                              FeS2     2S       2H2SO4 

mпр.(H2SO4) = 405 кг                              64 кг          196 кг 
      вих - ?  
                                      Яка маса сульфуру міститься в  колчедані? 
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Яку масу сульфатної кислоти теоретично можна одержати? 
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           Яка масова частка виходу? 

%.84,91%100
441

405
%100. 

кг

кг

m

m

теор

пр
вих  

Відповідь: масова частка виходу становить 91,84%. 
 

131. Визначити вихід гідроген хлориду, якщо в реакції натрій 
хлориду масою 11,7 г із надлишком сульфатної кислоти одержали 
його 3,8 л (н.у.). (Відповідь. 85%). 

132. При дії Н2SO4 (конц.) на натрій бромід масою 10,3 г виділився 
сульфур(IV) оксид  об’ємом 0,896 л (н.у.). Обчислити об’ємну 
частку виходу продукту. (Відповідь. 80%). 

133. При переробці плавикового шпату масою 500 кг отримано 
гідроген фторид масою 200 кг. Визначити масову частку виходу 
продукту. (Відповідь. 78%). 

134. Визначити вихід продукту реакції, якщо з 20,4 г калій хлорату 
отримано 4,48 л (н.у.) кисню. (Відповідь. 80%). 
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135. Знайти вихід ферум (ІІ) сульфіду в реакції взаємодії сірки із 
залізом, якщо з 9,6 г сірки одержали 25 г сульфіду. (Відповідь. 
95%). 

136. При здійсненні перетворення I2HIAgІ із 50,8 г йоду 
одержали аргентум йодид масою 61,1 г. Визначити масову частку 
виходу продукту. (Відповідь. 65%). 

137. У сталевому балоні об’ємом 5 л знаходиться аміак при 
температурі 22оС і тиску 620 кПа. Увесь амоніак пропустили 
через надлишок розчину сульфатної кислоти. При цьому 
одержали 132 г амоній гідрогенсульфату. Визначити вихід 
продукту. (Відповідь. 92%). 

138. При відновленні воднем кобальт (ІІ) оксиду  масою 22,75 г 
одержали 12,98 г кобальту. Визначити масову частку виходу 
продукту. (Відповідь. 73%). 

139. Через розчин масою 50 г із масовою часткою натрій йодиду 
15% пропустили надлишок хлору. Виділився йод масою 5,6 г. 
Визначити вихід продукту реакції. (Відповідь. 88%). 

140. З ацетилену об’ємом 3,36 л (н.у.) одержали бензол об’ємом 2,5 
мл. Визначити вихід продукту реакції, якщо густина бензолу 
дорівнює 0,884 г/см3. (Відповідь. 38%). 

 
2.7 Знаходження маси вихідної речовини за відомою масою 
продукту реакції та відомою масовою часткою виходу 

продукту реакції 
 

Алгоритм 
 

1. Розрахувати теоретичну масу продукту реакції за формулою: 
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2. Визначити масу вихідної речовини за рівнянням реакції 
(використати алгоритм А чи Б). 
 

Приклад. Визначити масу фосфору, необхідного для одержання 200 
кг ортофосфатної кислоти, якщо масова частка виходу кислоти 
складає 90%. 
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  Дано:                                             Розв’язання: 

mр-ну(H3PO4) = 200 кг                         %.100
.

. 
теор

практ

m

m
  

(H3PO4) = 90%                    1.Яку масу ортофосфатної кислоти 
можна одержати теоретично? 

m(P) - ?                                4P + 5O2  2P2O5;   
                                              M(P) = 31г/моль; 
                                              M(H3PO4) = 98г/моль; 
                                             2P2O5 + 6H2O  4H3PO4; 
                                             4P + 5O2 + 6H2O  4H3PO4; 
                                           x кг     222,2 кг 

P    H3PO4; 
                                          31 кг    98 кг 
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                             2.Яку масу фосфору використано? 

.29,70;
98

2,222
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кгx

кг

кг

кг

х
  

 
Відповідь: фосфору використано 70,29 кг. 
 

141. Визначити масу піриту, якщо з нього було отримано 3,93 л 
сульфур (IV) оксиду (н.у.) при виході продукту реакції 85%. 
(Відповідь. 12 г). 

142. Визначити масу нітратної (V) кислоти, що прореагувала з 
міддю, якщо при цьому було отримано 2,24 л (н.у.) нітроген (IV) 
оксиду з виходом 75%. (Відповідь. 16,38  г). 

143. Яка маса заліза вступила у взаємодію з хлором, якщо було 
отримано    38 г ферум хлориду. Масова частка виходу продукту 
реакції 89%. (Відповідь. 15 г). 

144. Визначити масу магній карбонату, що вступив у взаємодію із 
хлоридною кислотою, якщо було отримано 44,8 л карбон (IV) 
оксиду (н.у.) із виходом 90%. (Відповідь. 184,8 г). 

145. При дії надлишку натрію на пропанол утворилося 18 г натрій 
пропілату з виходом 90%. Визначити масу пропанолу, що 
вступив у реакцію. (Відповідь. 14,4 г ). 
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146. При нейтралізації фенолу натрій гідроксидом отримано 12,22 г 
феноляту з виходом 97%. Визначити масу фенолу, взятого для 
реакції. (Відповідь. 10,2 г). 

147. При дії хлору на бензол отримано 14,7 г гексахлорциклогексану 
з масовою часткою виходу 85%. Яка маса бензолу взята для 
реакції?  (Відповідь. 4,68 г). 

148. При дії розчину натрій гідроксиду на силіцій отримано 6,272 л 
(н.у.) водню з виходом 70%. Визначити масу силіцію, що 
вступив у реакцію. (Відповідь. 5,6 г). 

149. Яка маса купрум (ІІ) оксиду відновлена воднем, якщо отримано 
86 г міді з виходом 98% ?  (Відповідь. 110  г). 

150. У реакції етерифікації отриманий етиловий ефір оцтової кислоти 
масою 18,25 г із масовою часткою виходу 80%. Яка маса оцтової 
кислоти вступила в реакцію? (Відповідь. 15,6 г). 
 

2.8 Задачі на надлишок однієї з речовин 
 

Надлишок – маса, об’єм чи кількість речовини, задані за 
умовою в кількостях, більших за необхідне, виходячи із закону 
збереження маси речовини. 

Нестача – маса, об’єм чи кількість речовини, задані за умовою в 
кількостях, менших за необхідне, виходячи із закону збереження маси 
речовини. 

Якщо в умові задачі зазначені кількості (маси, об’єми) обох 
реагентів, то перш за все слід перевірити, який з них знаходиться у 
надлишку. Подальші розрахунки проводять за реагентом, що 
повністю реагує (знаходиться у нестачі). 

 

Алгоритм 
 

1. Складаємо коротку умову задачі. 
2. Обчислюємо молярні маси вихідних речовин. 
3. Обчислюємо кількості вихідних речовин за формулами: 

.;
mV

V

M

m
   

4. Перевіряємо можливість перебігу хімічної реакції з 
утворенням середньої чи кислої солі. 

5. Складаємо кількісне співвідношення вихідних речовин: 
- за умовою задачі ; 
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- за рівнянням реакції. 
Визначаємо яка речовина в надлишку, яка в нестачі. 
6. Проводимо розрахунок продукту реакції за речовиною, що 

дана в нестачі. 

Приклад. Кальцій оксид масою 28 г обробили нітратною кислотою 
масою 52 г. Знайти масу одержаного  кальцій нітрату. 
        Дано:                                                   Розв’язання: 
    m(CaO) = 28 г                     1.Яка з речовин взята в надлишку? 
    m(HNO3) = 52 г              M(CaO) = 56 г/моль; M(HNO3) = 63 г/моль; 
     m(CaNO3) - ?                                               

;
M

m
  

;5,0
/56

28
)( моль

мольг

г
CaO   

;82,0
/63

52
)( 3 моль

мольг

г
HNO   

CaO + 2HNO3  Ca(NO3)2 + H2O. 
Оскільки на 1 моль СаО потрібно 2 моль HNO3, то СаО взято у 

надлишку. 
2. Яку масу кальцій нітрату одержимо? 

2 моля HNO3 відповідають 1 молю Ca(NO3)2. 

.41,0
2

182,0
;

1

82,0

2
моль

моль

мольмоль
х

мольх

моль

моль

моль



  

M(Ca(NO3)2) = 164 г/моль; 
m(Ca(NO3)2) = M = 0,41 моль164 г/моль = 67,24 г. 

 
Відповідь: 67,24 г кальцій нітрату. 
 

151. Яку масу алюміній сульфіду можна одержати з 5,4 г алюмінію і 
16 г сірки? (Відповідь. 15 г). 

152. Яку масу амоній хлориду можна отримати з аміаку масою 30 г і 
гідрогенхлориду масою 73 г ? (Відповідь. 94 г). 

153. Суміш 1,48 г кальцій гідроксиду і 3 г амоній сульфату нагріли 
до припинення реакції. Який об’єм аміаку виділився (н.у.)? 
(Відповідь.    0,896 л). 

154. Знайдіть масу осаду, отриманого при взаємодії 34 г аргентум 
нітрату і 21 г барій хлориду. (Відповідь. 28,7 г). 
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155. Яка маса купрум гідроксиду (II) утвориться при зливанні 
розчину, що містить 35 г купрум (II) сульфату із розчином, який 
містить 0,4 моль натрій гідроксиду. (Відповідь. 19,6 г). 

156. Яка кількість речовини алюміній оксиду утвориться при 
взаємодії    108 г алюмінію і 160 г ферум (III) оксиду? 
(Відповідь. 0,5 моль). 

157. Через розчин, що містить 2,5 г їдкого натра, пропустили 11,2 л 
(н.у.) гідроген сульфіду. Яка сіль і якої маси утворилася ? 
(Відповідь. 3,5 г NaHS). 

158. Визначити масу осаду, що утвориться при зливанні розчину, що 
містить 10,4 г барій хлориду, і розчину, що містить 9,48 г 
сульфатної кислоти ? (Відповідь. 11,65 г). 

159. До 140 г розчину з масовою часткою купрум (II) сульфату 16% 
додали  5,6 г порошкоподібного заліза. Визначити маси солей 
після закінчення реакції. (Відповідь. 15,2 г FeSO4;  6,4 г CuSO4). 

160. Визначити маси речовин, що будуть знаходиться у фільтраті, 
якщо до розчину масою 10 г із масовою часткою купрум (II) 
сульфату 25% долили розчин масою 20 г із масовою часткою 
натрій гідроксиду 20%. (Відповідь. 2,8 г NaOH; 2,2 г Na2SO4). 
 

2.9  Неповна взаємодія 
 

Ці задачі пов’язані з розрахунками за рівняннями реакцій, склад 
продуктів яких залежить від кількісного співвідношення реагентів. 
До таких реакцій належать: 

 1)реакції нейтралізації багатокислотних основ та 
багатоосновних кислот 

H2SO4 + NaOH  NaHS + H2O, 
H2SO4 + 2NaOH  Na2SO4 + 2H2O; 

2)реакції взаємодії карбон(IV) оксиду і сульфур(IV) оксиду з 
лугами 

NaOH + CO2  NaHCO3, 
2NaOH + CO2  Na2CO3 + H2O; 

3)реакції взаємодії основних оксидів, або води з фосфор (V) 
оксидом 

K2O + P2O5  2KPO3, 
2K2O + P2O5  K4P2O7, 
3K2O + P2O5  2K3PO4; 

4)реакції взаємодії аміаку з багатоосновними кислотами 
41



 
 

NH3 + H2SO4  NH4HSO4, 
2NH3 + H2SO4  (NH4)2SO4. 

При розв’язуванні такого типу задач слід враховувати, що в 
залежності від кількісного співвідношення реагентів можливо 
утворення різних продуктів чи навіть їх суміші. Наприклад: 

а)H3PO4 + NaOH  NaH2PO4 + H2O, 
((H3PO4): (NaOH) = 1:1 

б)H3PO4 + 2NaOH  Na2HPO4 + 2H2O, 
((H3PO4): (NaOH) = 1:2 

Якщо співвідношення фосфатної кислоти до натрій гідроксиду 
більше ніж у випадку а), але менше ніж у випадку б), то утворюється 
суміш солей NaH2PO4 та Na2HPO4. 

в)H3PO4 + 3NaOH  Na3PO4 + 3H2O, 
((H3PO4): (NaOH) = 1:3. 

Якщо співвідношення фосфатної кислоти до натрій гідроксиду 
більше ніж у випадку б), але менше ніж у випадку в), то утворюється 
суміш солей Na2НPO4 та Na3PO4. 
 
Приклад. До 19,6 г розчину з масовою часткою ортофосфатної 
кислоти 20% додали 24 г розчину з масовою часткою натрій 
гідроксиду 10%. Розчин випарили до сухого стану. Визначити склад 
солей у твердому залишку. 

 
Дано: 

mр-ну(Н3PO4)=19,6г 
ω(H3PO4)=20% 
ω(NaOH)=10% 
mр-ну(NaOH)=24 г 

                                 Розв’язання: 
1.Знаходимо кількість речовини 

ортофосфатної кислоти таким чином: 

   
 ;43

43
43 POHM

POHm
POH   

М(Н3РО4) = 98 г/моль; 
M(Н3РО4) = (Н3РО4)mр-ну; 

m(кожної солі) - ? 

m(Н3РО4) = 0,219,6 = 3,92 г; 

  .04,0
/98

92,3
43 моль

мольг

г
POH   

2.Знаходимо кількість речовини натрій гідроксиду так: 

   
 ;NaOHM

NaOHm
NaOH   

M(NaOH) = 40 г/моль; 
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m(NaOH) = (NaOH)mр-ну; 
m(NaOH) = 0,124 г = 2,4 г; 

ν(NaOH) = 2,4 г/40 г/моль = 0,06 моль. 
3.Взаємодія між ортофосфатною кислотою і натрій гідроксидом 

відбувається за рівняннями: 
H3PO4 + NaOH  NaH2PO4 + H2O; 

 NaH2PO4 + NaOH   Na2HPO4 + H2O; 
NaHPO4 + NaOH  Na3PO4 + H2O. 

У твердому залишку може бути натрій дигідрогенфосфат, натрій 
гідрогенфосфат, натрій фосфат. 

4. Перевіряємо можливість утворення натрій дигідрогенфосфату 
ν(Н3РО4) : ν(NaOH) = 1:1, 

ν(Н3РО4) = ν(NaOH) = 0,04 моль. 
Для реакції 0,04 моль ортофосфатної кислоти витратиться 0,04 

натрій гідроксиду. Залишиться 0,06  0,04 = 0,02 моль натрій 
гідроксиду. 

Ортофосфатну кислоту дано в недостачі. 
ν(Н3РО4) : ν(NaH2РО4) = 1:1 

ν(Н3РО4) = ν(NaH2РО4) = 0,04 моль 
Утвориться 0,04 моль натрій дигідрогенфосфату. 
5. Надлишок натрій гідроксиду буде реагувати з утворенням 

натрій дигідрогенфосфату 
ν(NaOH) : ν(NaH2РО4) = 1:1, 
ν(NaOН) = ν(NaH2РО4). 

У цій реакції дано 0,02 моль натрій гідроксиду і 0,04 моль натрій 
дигідрогенфосфату. Отже, натрій гідроксид взятий у недостачі. Тоді 
весь луг витратиться і залишиться 0,04  0,02 = 0,02 моль натрій 
дигідрогенфосфату. 

За відношенням ν(NaOH):ν(Na2HРО4) = 1:1 визначаємо кількість 
речовини натрій гідрогенфосфату  

ν(NaOН) = ν(Na2H2РО4) = 0,02 моль. 
Отже, в розчині залишилось 0,02 моль натрій 

дигідрогенфосфату і 0,02 моль натрій гідрогенфосфату. 
6. Визначаємо маси солей у твердому залишку, отриманному 

після випарювання у такий спосіб: 
m = νM; 

M(NaH2PO4) = 120 г/моль; 
M(Na2HPO4) = 142 г/моль; 

m(NaH2PO4) = 0,02 моль120 г/моль = 2,4 г; 
43



 
 

m(Na2HPO4) = 0,02 моль142 г/моль = 2,84 г. 
 

Відповідь: у твердому залишку міститься 2,4 г натрій 
дигідрогенфосфату та 2,84 г натрій гідрогенфосфату. 

 
161. До 200 г розчину з масовою часткою натрій карбонату 5,3% 

додали 50 г розчину хлоридної кислоти з масовою часткою 
гідроген хлориду 10,22%. Визначити склад продуктів, що 
утворилися та їхні масові частки в розчині. (Відповідь. 3,30% 
NaCl; 2,03% NaHCO3). 

162. До 200 г розчину з масовою часткою натрій карбонату 5,3% 
додали 300 г розчину нітратної (V) кислоти розчиненої речовини 
3,36%. Визначити склад продуктів, що утворилися, і їхні масові 
частки (%) у розчині. (Відповідь. 2,20% NaNO3; 0,69% NaHCO3). 

163. Через розчин, що містить 49 г ортофосфатної кислоти, 
пропустили аміак масою 10,2 г. Визначити склад і маси  солей , 
що утворилися.  (Відповідь. 46 г NH4H2PO4; 13,2 г (NH4)2 HPO4). 

164. До розчину масою 200 г із масовою часткою ортофосфатної 
кислоти 4,9% долили 50 г 6,4%-ного розчину їдкого натра. 
Визначити масові частки компонентів розчину після перебігу 
реакції. (Відповідь. 3,84% NaH2PO4; 0,78 %  H3PO4). 

165. До 200 г розчину ортофосфатної кислоти з масовою часткою 
4,9% додали розчин масою 300 г із масовою часткою їдкого 
натру 1,6%. Визначити масові частки компонентів розчину після 
перебігу реакції. (Відповідь. 1,92% NaH2PO4; 0,57% Na2 HPO4). 

166. До розчину масою 200 г із масовою часткою ортофосфатної 
кислоти 4,9% додали 300 г розчину з масовою часткою їдкого 
натра 3,2%. Визначити склад продуктів, що утворилися, і їхню 
концентрацію в розчині. (Відповідь. 1,7% Na2HPO4; 1,3% 
Na3PO4). 

167. До розчину масою 400 г із масовою часткою натрій карбонату 
5,3% додали 200 г розчину з масовою часткою хлоридної 
кислоти 5,11%. Визначити склад продуктів, що утворилися, і 
їхні масові частки в розчині. (Відповідь. 1,69% NaHCO3; 2,75% 
NaCl). 

168. До 200 мл 0,5 М розчину сульфатної кислоти додали 150 мл 1 М 
розчину натрій гідроксиду. Які солі й у якій кількості 
утворилися при цьому? (Відповідь. По 0,05 моль Na2SO4 і 
NaHSO4). 

44



 
 

169. Розчин ортофосфатної кислоти масою 100 г із масовою часткою 
кислоти 9,8% змішали з розчином калій гідрогенфосфату масою 
200 г із масовою часткою речовини 17,4%. Визначити масові 
частки солей у розчині після закінчення реакції. (Відповідь. 
11,6% K2HPO4; 9,1% KH2PO4). 

170. Які солі й у якій кількості (г) утворяться, якщо 5,6 л амоніаку 
(н.у.) пропустити через 230 г розчину амоній дигідрогенфосфату 
з масовою часткою солі 10% ?  (Відповідь. 19,8 г (NH4)2HPO4; 
7,45 г (NH4)3PO4). 

 
3 ВИВЕДЕННЯ ФОРМУЛИ РЕЧОВИНИ 

 
При виконанні розрахунків, пов’язаних із знаходженням 

хімічних формул речовин, необхідно згадати такі поняття: відносна 
атомна маса, відносна молекулярна маса та масова частка елемента. 

Для рішення задач на знаходження найпростішої формули 
невідомої речовини можна використовувати даний алгоритм: 

1.Позначити формулу сполуки з індексами (x, y, z) у такий 
спосіб: 

AX BY CZ. 
2.Розрахувати відношення x:y:z через масові частки елементів 

таким чином: 
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3.Отримані цифри поділити або помножити на одне і те ж число 
для отримання цілих значень x, y, z. 

4.Записати формулу. 
Коли в умові задачі містяться дані про молекулярну (молярну) 

масу речовини чи відносну густину, то це дозволить встановити її 
істинну формулу. Для цього потрібно обчислити молекулярну масу 
найпростішої формули та порівняти її з даною за умовою задачі. 
Якщо дійсна молекулярна маса речовини більша за молекулярну масу 
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найпростішої формули в n раз, то слід збільшити індекси 
найпростішої формули у таку кількість разів. 

 
3.1  Знаходження найпростішої формули невідомої речовини за 
даними масових часток або масових часток складових речовин 

 
Приклад. Знайти формулу кристалогідрату, якщо в ній масові 
частки: купруму – 25,6%, сульфуру – 12,8%, оксигену – 25,6%, води – 
36%. 

 
Дано: 

(Cu)=25,6%; 
(S)=12,8%; 
(O)=25,6%; 
(H2O)=36%. 

                                   Розв’язання: 
Установити формулу кристалогідрату 

Cu:S:O:H2O = 
18

36
:

16

6,25
:

32

8,12
:

64

6,25
0,4:0,4:1,6:2= 

= 1:1:4:5, 
              

CuXSYOZnH2

O-? 
CuSO45H2O. 
Відповідь: формула кристалогідрату               

CuSO45H2O. 
 

171. Визначити формулу речовини, якщо відомо, що в її склад 
входять  такі елементи кальцій (масова частка 0,4), карбон 
(масова частка 0,12) і оксиген (масова частка 0,48). (Відповідь. 
CaCO3). 

172. Визначити хімічну формулу нітроген оксиду, масова частка 
нітрогену в якій складає 63,64%, а оксигену  36,36%. 
(Відповідь. N2O). 

173. Масові частки мангану і оксигену в манган оксиді дорівнюють 
відповідно 63,2% і 36,8%. Визначити найпростішу формулу 
цього оксиду.  (Відповідь. MnO2). 

174. Свинець утворює із магнієм інтерметалічну сполуку, масова 
частка  Mg  у якій дорівнює 18,8%. Визначити найпростішу 
формулу сполуки. (Відповідь. PbMg2). 

175. Масові частки натрій оксиду, кальцій оксиду, силіцій (IV) 
оксиду  в мінералі рівні відповідно: 13; 11,7 і 75,3%. Визначити 
найпростішу формулу мінералу. (Відповідь. Na2OCaO6SiO2). 

176. Масові частки гідрогену, йоду, оксигену в кислоті рівні 
відповідно 2,2; 55,7;42,1%. Визначити найпростішу формулу 
кислоти. (Відповідь. H5IO6). 
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177. Срібло утворює з алюмінієм інтерметалічну сполуку, масова 
частка аргентуму в якій дорівнює 87%. Визначити найпростішу 
формулу сполуки. (Відповідь. As8Al5). 

178. Масові частки силіцій (IV) оксиду , кальцій оксиду, натрій 
оксиду в мінералі рівні відповідно 77,5; 14,5 і 8%. Визначити 
найпростішу формулу мінералу. (Відповідь. Na2O2CaO10SiO2). 

179. У сполуці калію, хлору і оксигену масові частки елементів рівні 
відповідно: 31,8; 29,0; 39,2%. Установити формулу цієї 
речовини. (Відповідь. KClO3). 

180. До складу хімічної речовини входять кальцій (масова частка 
29,4%), сульфур (23,5%) і оксиген (47,1%). Визначити формулу 
цієї сполуки. (Відповідь. CaSO4). 
 

3.2  Знаходження молекулярної формули речовини за даними 
масових часток елементів (або масової частки відомої 
сполуки, що входить до складу невідомої речовини) та її 

молярної маси (або відносної густини) 
 

Приклад. Масова частка гідрогену в газі, який містить бор і гідроген, 
дорівнює 18,5%. Відносна густина цього газу за воднем 27. 
Визначити молекулярну формулу газу.  

 
Дано: 
27D

2H   

 (H) = 18,5% 

                         Розв’язання: 
1. Обчислимо масову частку бору в сполуці так: 
(B) = 100  18,5 = 81,5% 
2. Визначимо молярну масу газу таким чином: 
М(газу) =

2HD М(Н2) = 272 = 54 г/моль; 
  Формула - ? 

3. Розрахуємо число атомів бору в молекулі газу в такий спосіб: 

     
  4

11

815,054








BM

BHBM
Bn YX 

. 

4. Розрахуємо число атомів водню в молекулі газу так: 

     
  10

1

815,054








HM

HHBM
Hn YX 

. 

Отже, формула газу В4Н10. 
 
Відповідь: В4Н10 – молекулярна формула газу. 
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191. Масові частки сульфуру, флуору в сполуці відповідно 

дорівнюють 25,2% і 74,8%. Молярна маса речовини становить 
254 г/мoль. Визначити молекулярну формулу сполуки. 
(Відповідь. S2F10). 

192. Масові частки сульфуру і гідрогену в речовині відповідно 
складають 96,97 і 3,03%. Молярна маса цієї речовини 66 г/моль. 
Визначити молекулярну формулу речовини. (Відповідь. H2S2). 

193. Масова частка силіцію в газі, що містить силіцій і гідроген, 
дорівнює 91,3%. Відносна густина цього газу за повітрям 3,172. 
Визначити молекулярну формулу газу. (Відповідь. Si3H8). 

194. Знайти молекулярну формулу речовини, що містить (за масою) 
93,75% карбону і 6,25% гідрогену, якщо густина цієї речовини 
за повітрям дорівнює 4,41. (Відповідь. C10H8). 

195. Назвати органічну речовину і знайдіть її молекулярну формулу, 
якщо масова частка карбону в речовині складає 80%, а гідрогену 
- 20%. Відносна густина речовини за воднем дорівнює 15. 
(Відповідь. C2H6).     

196. Визначити молекулярну формулу вуглеводню, якщо відносна 
густина його за воднем 22, а масова частка карбону 81,8% ? 
(Відповідь. С3H8). 

197. Визначити молекулярну формулу масляної кислоти, якщо 
масова частка карбону в її складі дорівнює 54,5%, оксигену  
35,4%, гідрогену  9,1%. Відносна густина її пари за воднем 
дорівнює 44. (Відповідь. C4H8O2). 

198. Визначити молекулярну формулу аніліну, якщо масові частки 
карбону 77,4%, гідрогену - 7,5%, нітрогену - 15,1%. Відносна 
густина пари за повітрям 3,21. (Відповідь. C6H7N). 

199. Деякий газ утворений бором і гідрогеном, причому масова 
частка гідрогену в ньому дорівнює 18,5%. Густина цього газу за 
воднем складає 27. Визначити формулу цього газу. (Відповідь. 
B2H5). 

200. Масові частки силіцію і гідрогену, що входять до складу деякої 
сполуки, дорівнюють відповідно 91,3% і 8,7%. Визначити 
формулу сполуки, якщо густина її пари за повітрям дорівнює 
3,172. (Відповідь. Si3H8). 
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3.3  Знаходження формули кристалогідрату 
 

Приклад. При прожарюванні кристалогідрату кальцій хлориду 
масою 5,88 г утворилася сконденсована вода об’ємом 1,44 мл. 
Визначити кількість речовини води, що міститься в 1 молі 
кристалогідрату. 
 

Дано: 
m(CaCl2xH2O)=5,
88г 
V(H2O)=1,44 мл 

                            Розв’язання: 
1.Складаємо схему хімічної реакції так: 

CaCl2xH2O 
ot   CaCl2 + xH2O. 

       111 + 18x г/моль   
     Формула - ? 

 2.Обчислимо кількість води в кристалогідраті 
згідно із схемою, 

 
 

 
  ,

18

44,1

18111

88,5
,

2

2

22

22

хх
тоді

OHM

OHm

OxHCaClM

OxHCaClm








 

звідси х = 2. 
Отже формула кристалогідрата CaCl22H2O. 
 
Відповідь: кількість речовини води в 1 молі кристалогідрату 

дорівнює 2 моля. 
 

201. Масова частка хром(ІІІ) сульфату  в кристалогідраті дорівнює 
54,75%. Визначити кількість речовини води, що містить 1 моль 
кристалогідрату. (Відповідь. 18 моль). 

202. При прожарюванні кристалогідрату купрум(ІІ) нітрату масою 
2,42 г маса речовини зменшилася на 1,62 г. Визначити кількість 
речовини води, що міститься в 1 молі кристалогідрату. 
(Відповідь. 3 моль). 

203. При прожарюванні кристалогідрату магній сульфату масою 4,56 
г одержали твердий залишок масою 2,4 г. Визначити кількість 
речовини води, що міститься в 1 молі кристалогідрату. 
(Відповідь. 6 моль). 

204. Цинк гідроксид масою 1,98 г розчинили в нітратній (V) кислоті. 
З отриманого розчину викристалізувався кристалогідрат масою 
5,94 г. Визначити відносну молекулярну масу кристалогідрату. 
(Відповідь. 297). 

205. При прожарюванні карналіту  хКСl. yМgCl2
. zH2O масою 5,56 г 

його маса зменшилася на 2,16 г, а при прожарюванні осаду, що 
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одержали внаслідок дії розчину лугу на розчин, що містить 5,56 
г карналіту, втрати дорівнюють 0,35 г. Визначити формулу 
карналіту. (Відповідь. KClMgCl26H2O). 

206. Кристалогідрат кобальт (ІІ) хлориду  масою 476 г розчинили у 
воді об’ємом 1,5 л. При цьому утворився розчин із масовою 
часткою кобальт (ІІ) хлориду  11,23%. Визначити кількість 
речовини води, що міститься в 1 молі кристалогідрату. 
(Відповідь. 6 моль). 

207. Визначити формулу кристалогідрату натрій карбонату, якщо 
його наважка масою 28,6 г після висушування зменшилася до 
10,6 г. (Відповідь. Na2CO310H2O). 

208. При нагріванні 1,61 г кристалогідрату натрій сульфіту 
утворилося 0,751 г безводної солі. Установити формулу 
кристалогідрату. (Відповідь. Na2SO38H2O). 

209. Кристалогідрат солі містить 18,85% натрію, 26,23% сульфуру, 
52,46% оксигену і 2,46% гідрогену. Визначити формулу 
кристалогідрату. (Відповідь. Na2SO3H2O). 

210. Яка формула кристалогідрату натрій гідрогенфосфату, якщо 
його молекулярна маса дорівнює 358? (Відповідь. 
Na2HPO412H2O). 

 
3.4 Визначення молекулярної формули сполуки за рівнянням 

хімічної реакції 
 

Приклад. Знайти формулу одноосновної насиченої карбонової 
кислоти, якщо для нейтралізації 4,8 г її потрібно 16,95 мл розчину 
калій гідроксиду з масовою часткою КОН 22,4 % (густина – 1,18 
г/см3). 

 
Дано: 

m(к-ти) = 4,8 г 
V(р-ну КОН)=16,95 мл 
(КOН) = 22,4% 
ρ(КОH) = 1,18 г/см3 

                     Розв’язання: 
        4,8 г       4,48 г 
    RCOOH + KOH  RCOOK + H2O. 
         х г           56 г  
1.Скільки грамів КОН витратили на 

нейтралізацію? 
 
 

   
;

%100
..%;100

.. нурm
ррm

нурm

ррm 







 

       R-COOH - ? 
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/18,195,16%4,22
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г
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ррm
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2. Яка молярна маса кислоти? 

  ./60;60
48,4

568,4
;

56

48,48,4
мольгRCOOHMг

г

гг
х

г

г

х

г



  

3. Яка формула кислоти ? 
Mr(COOH) = 45;   Mr(R) = 60  45 = 15;   Mr(CH3) = 15. 

Формула кислоти – СН3СООН. 
 

Відповідь: молярна маса кислоти – 60; кислота – оцтова. 
 

211. Етиленовий вуглеводень масою 16,8 г приєднує 6,72 л гідроген 
броміду (н.у.). Визначити молекулярну формулу сполуки, 
скласти ізомери. (Відповідь. С4Н8). 

212. У результаті гідролізу складного ефіру етиленглыколю і 
насиченої одноосновної кислоти утворилося 18 г кислоти, на 
нейтралізацію якої витратили 120 г розчину натрій гідроксиду з 
масовою часткою лугу 10%. Яка кислота брала участь в 
утворенні ефіру ? (Відповідь. СН3СООН). 

213. Щоб спалити 1 моль ацетиленового вуглеводню, необхідно 56 л 
кисню (н.у.). Визначити формулу сполуки. (Відповідь. С2Н2). 

214. На спалювання 0,5 моль насиченого вуглеводню витрачається 
123,2 л кисню (н.у.). Визначити формулу сполуки. (Відповідь. 
С7Н16). 

215. Вуглекислий газ, отриманий при спалюванні 0,25 моль 
дієнового вуглеводню, пропустили над розжареним вуглем. При 
цьому утворилося 33,6 л (н.у.) карбон (IV) оксиду. Визначити 
формулу вуглеводню. (Відповідь. С3Н4). 

216. При спалюванні ароматичного вуглеводню кількістю речовини 1 
моль, кількість речовини води , що утворилася , була в 2,5 раза 
менше за кількість речовини кисню, витраченого на спалювання. 
Визначити формулу сполуки. (Відповідь. С6Н6). 

217. Вуглекислий газ, отриманий  при спалюванні 1 моля дієнового 
вуглеводню, пропустили через розчин натрій гідроксиду. При 
цьому утворилося  420 г кислої солі. Виначити формулу 
сполуки. (Відповідь. С5Н8). 
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218. Пара води, що утворилася при спалюванні 0,1 моль 
ацетиленового вуглеводню, була поглинена фосфор (V) 
оксидом. При цьому утворилося 26,14 г ортофосфатної кислоти. 
Визначити формулу вуглеводню. (Відповідь. С5Н8). 

219. При спалюванні 0,5 моль циклопарафіну утворилася вода, із якої 
шляхом електролізу можна одержати 67,2 л водню (н.у.). 
Визначити формулу вуглеводню. (Відповідь. С6Н12). 

220. Визначити склад і будову насиченої одноосновної карбонової 
кислоти, якщо на нейтралізацію 7,04 г цієї кислоти необхідно 
витратити      16,95 мл розчину калій гідроксиду, густина якого 
складає 1,18 г/см3, а масова частка лугу в ньому - 22,4%. 
(Відповідь. С3Н7СООН). 

 
3.5 Визначення елемента на підставі розрахунків за хімічним                  

рівнянням реакції                       
 

Приклад. При взаємодії 12,4 г оксиду одновалентного металу з 
водою добуто 16 г цього гідроксиду. Визначити метал. 
 
 

Дано: 
m(E2O) = 12,4 г 
m(EОН) = 16 г 

Розв’язання: 
E2O + H2O2EOH; 

 (E2O):(EOH)=1:2; 
Е - ? (EOH)=2(E2O); 

 
. 

Нехай М(Е) = х г/моль, тоді 
М(Е2О) = 2х+16 (г/моль); 
М(ЕОН) = х+17 (г/моль); 

   

    ;
162

4,122

17

16
;

17

16

;/
162

4,12
2












хх
моль

х
ЕОН

мольг
x

OE




 

16(2х + 16) = 212,4(х + 17); 
32х + 256 = 24,8х + 421,6; 
32х  24,8х = 421,6  256; 

7,2х = 156,6; 
х = 156,6/7,2 = 23; 
М(Е) = 23 г/моль. 
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Відповідь: цей елемент - натрій. 
 

221. При розкладі 50 г карбонату двовалентного металу виділилося 
11,2 л карбон (IV) оксиду  (н.у.). Визначити метал. (Відповідь. 
Кальцій). 

222. На взаємодію з оксидом двовалентного металу масою 4 г 
витрачено   25 г хлоридної кислоти з масової часткою гідроген 
хлориду 29,2%. Назвати метал. (Відповідь. Магній). 

223. У результаті спалювання 5,4 г тривалентного металу 
утворилося 10,2 г оксиду цього металу. Назвати метал. 
(Відповідь. Алюміній). 

224. При спалюванні 0,24 г чотиривалентного елемента утворилося   
0,448 л газу (н.у.). Визначити елемент. (Відповідь. Карбон). 

225. На спалювання двовалентного металу масою 0,4 г витратили 
0,16 г кисню. Визначити метал. (Відповідь. Кальцій). 

226. Тривалентний метал масою 9 г прореагував із хлоридною 
кислотою, і при цьому виділилося 11,2 л водню (н.у.). Визначити 
метал. (Відповідь. Алюміній). 

227. При взаємодії 4,4 г двовалентного металу з водою виділився 
водень об’ємом 1,12 л (н.у.). Визначити метал. (Відповідь. 
Стронцій). 

228. При прожарюванні на повітрі двовалентного металу масою 
0,512 г утворилося 0,64 г оксиду. Назвати метал. (Відповідь. 
Мідь). 

229. При взаємодії 19,5 г двовалентного металу з азотом утворилося 
22,3 г нітриду. Назвати метал. (Відповідь. Цинк). 

230. У результаті відновлення воднем 18,2 г оксиду п’ятивалентного 
металу утворилася 0,5 моль води. Назвати метал.  (Відповідь. 
Ванадій). 

 
3.6 Знаходження молекулярної формули речовини за 

продуктами згоряння 
 

Задачі цього типу зустрічаються і в неорганічній хімії, але у 
випадку, коли згоряють речовини органічні, до складу яких входять 
Карбон, Гідроген і, можливо, Оксиген, завжди утворюються ті самі 
продукти – вуглекислий газ і вода. Пропонуємо один з алгоритмів 
розв’язування такого типу задач. 
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Алгоритм 
 

№ Послідовність дій  Приклади виконаних дій 
 

1 2 3 
1 Прочитати текст 

задачі 
Під час спалювання речовини масою 4,6 
г утворився карбон(ІV) оксид масою 8,8 
г і вода масою 5,4 г. Густина парів цієї 
речовини за повітрям становить 1,59. 
Виведіть молекулярну формулу 
речовини. 

2  Записати скорочено 
умову задачі 

Дано: 
m(реч.) = 4,6 г 
m(СО2) = 8,8 г 
m(Н2О) = 5,4 г 
Dпов = 1,59 
Знайти: 
Формула - ? 

3  Обчислити молярну 
масу речовини за 
формулою:             Dх 

= 
)(

)(

хМ

речМ  

Dпов = 
)(

)(

повМ

речМ
;  М(пов) = 29 г/моль 

М(реч) = М(пов) · Dпов  = 29 · 1,59 =  
= 46 г/моль 
 

4  Знайти кількість 
речовини .1,0

46

6,4
.)( моль

М

m
реч   

5  Знайти кількість 
речовини та масу 
Карбону в невідомій 
речовині 

  моль
М

m
СО 2,0

44

8,8
)( 2  ; 

мольCСО 2,0)()( 2  ; 
m(C) = 120,2 = 2,4 г. 

6 Знайти кількість 
речовини та масу 
Гідрогену в невідомій 
речовині 

  моль
М

m
OH 3,0

18

4,5
)( 2  ; 

мольHH 6,0)(2)( 2   ; 
 m(Н) = 10,6 = 0,6 г. 

7  Визначити, чи 
входить до складу 
речовини Оксиген 

m(О) = m(реч) – m(С) – m(Н); 
m(О) = 4,6 – 2,4 – 0,6 = 1,6 (г). 
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1 2 3 
8  Знайти кількість 

речовини Оксигену моль
М

m
O 1,0

16

6,1
)(  . 

9  Знайти індекси для 
Карбону, Гідрогену 
та Оксигену у 
формулі речовини 

С : Н : О = 

.1:6:2
1,0

1,0
:

1,0

6,0
:

1,0

2,0

.)(

)(
:

.)(

)(
:

.)(

)(




реч

O

реч

H

реч

C










 

10  Записати істинну 
формулу речовини 

C2H6O 

 
Приклад. При спалюванні 1,3 г речовини утворюється 4,4 г карбон 
(IV) оксиду  і 0,9 г води. Відносна густина пари речовини за воднем – 
39. Визначити формулу сполуки. 

 
Дано: 

   m(реч.) = 1,3 г 
   m(CO2) = 4,4 г 
   m(H2O) = 0,9 г 
    

2HD  = 39 

                            Розв’язання: 
                            I спосіб 
1.Обчислюємо кількість карбону і гідрогену в 

речовині так: 

 

  .1,0;1,0;
2

9,0

18

;1,0;1,0;
1

4,4

44

мольНмольх
х

моль

г

г

мольСмольх
х

моль

г

г








 

     Формула - ? 

                                    2.Обчислюємо маси карбону і гідрогену в 
речовині таким чином: 

m(C) = 0,1 моль12 г/моль = 1,2 г; 
m(H) = 0,1 моль1 г/моль = 0,1 г; 

m(O) = 0. 
Найпростіша формула СН; 

Mr(CH) = 13. 
3. Яка відносна молекулярна маса сполуки ? 

Mr = 392 = 78. 
4. Яка дійсна формула сполуки ? 

n = 78/13 = 6; С6Н6. 
2 спосіб 

1. Обчислюємо масу карбону в речовині так: 
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.2,1;
12

4,4

44
гх

x

г

г

г
  

2. Скільки грамів гідрогену входить до складу речовини ? 

гx
x

г

г

г
1,0;

2

9,0

18
 . 

Оксигену в сполуці немає. 
3. Яка відносна молекулярна маса речовини ? 

Mr = 392 = 78. 
4. Яка формула сполуки ? 

.6
13

78
;7812;;

1,0

1,0
;7812  xxxyx

y

x
yx  

Отже формула сполуки С6Н6. 
 
Відповідь: формула сполуки С6Н6. 
 

231. При спалюванні 5,6 л органічної речовини утворилося 16,8 л 
вуглекислого газу (н.у.) і 18 г води. Відносна густина пари 
речовини за вуглекислим газом дорівнює 1. Визначити 
молекулярну формулу речовини. (Відповідь. С3Н8). 

232. У результаті спалювання 112 мл газу утворилося 448 мл карбон 
(IV) оксиду  (н.у.) і 0,45 г води. Відносна густина речовини за 
воднем дорівнює 29. Визначити молекулярну формулу газу. 
(Відповідь. С4Н10). 

233. Визначити формулу вуглеводню, масова частка карбону в якій 
складає 82,8%, а маса 1 л цього газу (н.у.) дорівнює 2,59 г. 
(Відповідь. С4Н10). 

234. Унаслідок спалювання вуглеводню масою 4,2 г утворився 
карбон (IV) оксид  масою 13,2 г. Відносна густина пари цієї 
речовини за воднем дорівнює 42. Визначити молекулярну 
формулу речовини. (Відповідь. С6Н12). 

235. При спалюванні 28 л органічної речовини утворилося 112 л 
вуглекислого газу (н.у.) і 67,5 г води. Густина пари речовини за 
воднем дорівнює 27. Визначити молекулярну формулу 
речовини. (Відповідь. С4Н6). 

236. Визначити молекулярну формулу вуглеводню, при спалюванні 
2,24 л якого утвориться 4,48 л карбон (IV) оксид (н.у.), а маса 
одного літра речовини дорівнює 1,1607 г. (Відповідь. С2Н2). 
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237. При спалюванні 1,12 л органічної речовини утворилося 3,36 л 
вуглекислого газу (н.у.) і 2,7 г води. Відносна густина пари 
речовини за гелієм дорівнює 14,5. Визначити молекулярну 
формулу речовини. (Відповідь. С3Н6О). 

238. При спалюванні 13,44 л органічної речовини утворилося 26,88 
л вуглекислого газу (н.у.) і 21,6 г води. Відносна густина пари 
речовини за воднем дорівнює 30. Визначити молекулярну 
формулу речовини. (Відповідь. С2Н4О2). 

239. Визначити молекулярну формулу сполуки, при спалюванні 12 г 
якої утворилося 0,4 моль карбон (IV) оксиду  і 7,2 г води. 
Відносна густина пари цієї речовини за киснем дорівнює 1,875. 
(Відповідь. С2Н4О2). 

240. При спалюванні 0,93 г органічної речовини виділилося 0,672 л 
карбон (IV) оксиду, 1,35 г води та азот (н.у.). Відносна густина 
речовини за воднем дорівнює 15,5. Визначити її молекулярну 
формулу. (Відповідь. СН5N). 

 
 4 РОЗРАХУНКИ З СУМІШАМИ 

 
У практичних роботах досить рідко розрахунки приходиться 

вести тільки за одною конкретною хімічною реакцією і за одною 
вихідною речовиною, маса якої відома. 

Дуже часто у виробничих процесах (і реальній лабораторній 
практиці) у реакції бере участь суміш вихідних речовин, кожна з яких 
вступає у свою хімічну реакцію. Виникає задача - на підставі 
сумарної маси продуктів, що утворюються, визначити масу будь-
якого компонента суміші. Тому даний розділ присвячений 
розрахункам на основі хімічних процесів, що включають у себе 
декілька паралельних (що перебігають одночасно) хімічних реакцій. 
Переважна більшість задач, що  прийнято називати “задачі на 
суміші”, включають дві паралельні реакції двох вихідних речовин 
(точніше, суміші з двох речовин), які перебігають  з утворенням двох 
продуктів реакції. 

Наведемо ці дві хімічні реакції у вигляді таких загальних схем: 
aA + bB  cC + dD,                (1) 
eE + fF  gG + hH,                 (2) 

де A, B, C, D, E, F, G і H - формули хімічних речовин; 
a, b, c, d, e, f, g і h - відповідні стехіометричні коефіцієнти в 

рівняннях (1) і (2). 
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В умові задачі задаються маса вихідної суміші речовин А і Е 
(m1) і маса продуктів реакції - речовин C і G (m2). Потрібно визначити 
масу одного з компонентів вихідної суміші (наприклад, речовини А). 

При рішенні задачі кількість речовини можна виражати або в 
грамах, або в молях. 

Розберемо загальне рішення задачі, коли кількість виражена в 
грамах. Запишемо відносні молекулярні маси всіх необхідних для 
рішення задачі речовин: М(А), М(Е), М(С) і М(G). Далі виразимо 
одну з мас сумішей, наприклад, m2 через m1 і масу шуканого 
компонента m(A), тобто складемо рівняння m2 = f(m1, m(A)). 

Отримаємо значення m(C) через m(A) відповідно до рівняння (1) 
із пропорції 

   
   

;
)(

)()(
)(

;

;

AaM

AmCcM
Cm

CcMAaM

CmAm







 

 
аналогічно з рівняння (2) отримаємо вираз для m(G) 

     
 EeM

EmGgM
Gm


 . 

За умовою задачі m(E) = m1  m(A). 
Таким чином, m2 можна виразити через m1 і m(A) 

    2mGmCm   або 
 

   
 

    
  .2

1 m
EeM

AmmGgM

AaM

AmCcM






        (3) 

 
Отримали рівняння (3) з одним невідомим - m(А). Це рівняння 

вирішити в принципі не важко, проте всі необхідні арифметичні 
розрахунки дуже громіздкі. Значно спрощується обчислення, коли 
кількість речовини  виражається в молях; розглянемо рішення такої 
задачі у загальному вигляді. Суть рішення зводиться до того, що, 
позначивши кількості речовин А і Е через “х” і “у” моль відповідно, 
необхідно скласти два рівняння з двома невідомими, виразивши m1 = 
f(x,y) з умови, а m2 = f(x,y) за рівняннями реакцій. 

У першому рівнянні відображають умови задачі так: 
маса А є хM(А), маса Е  уM(Е), їхня сума  m1, тобто 
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хM(А) + уM(Е) = m1                                               (4) 
 

У другому рівнянні необхідно виразити кількості  речовин С і G  
відповідно через “х” і “у”. За рівнянням (1) 

                                    з а моль А утвориться c моль С, 
                                    із х моль А утвориться сх/а моль С. 
За рівнянням (2) 
   з е моль Е утвориться g моль G, 
   із y моль Е утвориться gy/e моль G 
Таким чином, із отриманих відношень маємо, що речовини С 

одержано сх/а моль, або схМ(С)/а г, а речовини G  gy/e моль, або 
gyМ(G)/e г. У сумі одержимо масу m2 

 
   

2m
e

GgyM

a

CcxM
 .                           (5) 

 
 Рівняння (4) і (5) являють собою систему, що вирішується 

значно швидше, ніж раніше одержане рівняння (3). Слід зазначити, 
що в будь-якому випадку рішенню задачі в молях віддають перевагу 
над розв’язком задачі в грамах. Крім того, на практиці частіше всього 
зустрічаються задачі, коли речовини C і G (див. рівняння (1) і (2)) 
являють собою одну і ту ж речовину (наприклад, газ або осад). 

 
4.1  Суміші негазоподібних речовин 

 
4.1.1 Знаходження маси (об’єму, кількості речовини тощо) 
вихідної суміші речовин за даними реагентів або продуктів 
реакції (маси, об’єму, кількості речовини тощо), або і за 

даними реагентів і продуктів реакції 
 

Приклад. Обчислити масу (в грамах) суміші, яка містить залізо, мідь 
і силіцій, якщо при дії на цю суміш надлишку розбавленої хлоридної 
кислоти виділяється газ об’ємом 3,36 л. (н.у.); при дії на таку ж масу 
вихідної суміші надлишку розчину концентрованої сульфатної 
кислоти утворився газ об’ємом  4,48 л (н.у.), а при дії на таку ж саму 
кількість суміші надлишку розчину лугу  газ об’ємом 2,24 л (н.у.). 
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Дано: 
Vо1(H2)=3,36л (н.у.) 
Vо2(H2)=2,24л (н.у.) 
Vо(SO2)=4,48л 
(н.у.) 

                             Розв’язання: 
Складаємо рівняння хімічної реакції 

   Fe   +   2HCl      FeCl2   +   H2;               (1)        
  56 г/моль                                 22,4 л/моль 
    Сu  + 2H2SO4  CuSO4 + SO2 + 2H2O     (2) 
    64 г/моль                            22,4 л/моль m(Si+Cu+Fe) - ? 

                          Si + 2NaOH + H2O  Na2SiO3 + 2H2 .       (3) 
2.Обчислюємо масу заліза, що входить до складу вихідної 

суміші. Згідно з реакцією (1) 
 
 
 

       
г

HVFeM
Fem

HV

FeM

Fem
4,8

4,22

36,356

4,22
,

4,22
201201 





  

 
3.Розраховуємо масу міді, що міститься у вихідній суміші. 

Згідно з реакцією (2) 
 
 
 

       
.8,12

4,22

48,464

4,22
,

4,22
2020 г

SOVCuM
Cum

SOV

СuM

Сum






  

 
4.Розраховуємо масу силіцію, який міститься у вихідній суміші. 

За  реакцією (3) 
 

 
 

       
.8,2

4,22

24,228

4,22
,

4,22
202202 г

HVSiM
Sim

HV

SiM

Sim






  

 
Обчислюємо масу вихідної суміші у такий спосіб: 
        .248,28,124,8 гSimCumFemFeCuSim   

 
Відповідь: маса суміші 24 г. 
 

241. Обчислити масу (в грамах) суміші, яка містить мідь, цинк і 
кремнiй, якщо при дії на цю суміш хлором при високій 
температурі витрачено 11,2 л (н.у.) газу; при дії на таку ж масу 
суміші розчином їдкого натру прореагувало 80 г розчину лугу з 
масовою часткою NaOH 20%, а при дії на таку ж саму кількість 
суміші сульфатною кислотою – 49 г розчину з масовою часткою 
H2SO4 20%. (Відповідь. 22,1 г). 

60



 
 

242. Обчислити масу (у грамах) 20%-х розчинів фосфатної кислоти і 
натрій гідроксиду, необхідних для утворення натрій 
гідрогенфосфату  масою 42,6 г і натрій дігідрогенфосфату  
масою 12 г. (Відповідь. 196 г; 140 г). 

243. Обчислити масу (в грамах) суміші, яка містить залізо і мідь, 
якщо при дії на цю суміш надлишком розчину концентрованої 
нітратної  кислоти на холоді утвориться газ об’ємом 3,584 л 
(н.у.), об’ємна частка виходу якого становить 80% від 
теоретично можливого, а при дії на таку ж масу суміші 
хлоридною  кислотою витрачено 0,1 моль кислоти. (Відповідь. 
9,2 г). 

244. Суміш нітратів натрію і аргентуму (І) піддали прожарюванню. 
Утворилась суміш газів об’ємом 15,68 л (н.у.), в якій об’ємна 
частка нітроген (IV) оксиду  становить 57,14%. Розрахувати 
масу (в грамах) вихідної суміші. (Відповідь. 85 г). 

245. Суміш заліза та залізної окалини масою 28,8 г відновили 
воднем і отримали 0,4 моль води. Визначити  масу кожного 
компонента в суміші. (Відповідь. 5,6 г заліза; 23,2 г залізної 
окалини).  

246. При  обробці 7,6 г суміші  натрій  і калій гідридів  водою 
виділилось 5,6 л водню (н.у.). Визначити масу натрій гідриду  і 
калій гідриду  в суміші. (Відповідь. 3,6 г; 4 г). 

247. На розчинення суміші цинку і цинк оксиду використали  100,8 
мл розчину хлоридної кислоти із масовою часткою гідроген 
хлориду 36,5% і густиною 1,19 г/см3. При цьому виділилось 8,96 
л газу (н.у.). Визначити масу кожного компонента суміші. 
(Відповідь. 26 г цинку; 16,2 г цинк оксиду). 

248. Суміш, яка містить  амоній гідрогенфосфат , амоній карбонат і 
калій карбонат масою 63,6 г, спочатку обробили надлишком 
розчину хлоридної кислоти, а потім надлишком розчину лугу. У 
результаті одержали  карбон (IV) оксид об’ємом 6,72 л (н.у.) і  
амоніак  масою 10,2 г. Визначити молярну частку (у відсотках) 
амоній гідрогенфосфату  у вихідній суміші. (Відповідь. 40%). 

249. При розчиненні суміші ошурок міді, заліза і золота у 
концентрованій нітратній кислоті утворилося 6,72 л газу (н.у.) та 
8,55 г твердого залишку. При розчиненні такої ж наважки 
суміші у хлоридній кислоті виділилось 3,36 л газу (н.у.). 
Визначити масову частку золота в суміші. (Відповідь. 0,83%). 
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250. Суміш, яка містить фосфор (V) оксид і силіцій (IV) оксид  
прожарили з вуглецем. Речовини прореагували повністю. У 
результаті виділився нерозчинений у воді газ і утворилась суміш 
простих речовин масою 9,0 г. При обробці утвореної суміші 
надлишком розчину лугу виділився газ об’ємом 4,48 л (н.у.). 
Визначити масу (в грамах) вихідної суміші . (Відповідь. 20,2 г). 

 
4.1.2 Знаходження маси (об’єму, кількості речовини, числа 

молекул тощо) компонентів вихідної суміші речовин за 
даними мас (об’єму, кількості речовини тощо) вихідної 

суміші і реагенту (продукту реакції або продуктів реакції) 
 

Приклад. Суміш, що містить залізо і цинк масою 30,7 г, повністю 
прореагувала з хлором об’ємом 13,44 л (н.у.). Визначити масову 
частку (у відсотках) заліза у вихідній суміші. 
 
     Дано:                                                       Розв’язання: 
m(Zn + Fe) = 30,7 г                     1.Складаємо рівняння хімічної реакції 
та- 
V(Cl2) = 13,44 л  (н.у.)                   ким чином: 
                                                             Zn  +  Cl2    ZnCl2                         (1) 

     (Fe)  ?                              65 г/моль 
                                                    2Fe  + 3Cl2    2FeCl3              (2) 
                                                  256 г/моль 
    

Позначимо кількість речовини цинку в суміші через х моль, а 
заліза – через у моль. Відповідно до умови задачі можна записати: 

65х + 56у = 30,7. 
Обчислимо кількість речовини хору, що прореагував з вихідною 

сумішшю у такий спосіб: 
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Знаходимо кількість речовини хлору. Згідно з реакцією (1): 
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Згідно з реакцією (2): 
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Отже, відповідно до рівнянь реакцій (1) і (2) можна записати: 

х + 1,5у = 0.,6 
Складаємо систему рівнянь і розв’язуємо її таким чином: 
 

                                                    65х + 56у = 30,7; 
                                                    х + 1,5у = 0,6;     
звідси х = 0,3;    у = 0,2. 

Обчислимо масову частку заліза у вихідній суміші у такий 
спосіб: 
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Відповідь: масова частка заліза у вихідній суміші дорівнює 
36,5%. 

 
251. На суміш, що містить мідь і алюміній масою 11,8 г, витрачено 

100 г 29,4% (за масою)  розчину      сульфатної   кислоти.   
Визначити   масу (в грамах) міді у вихідній суміші. (Відповідь.  
6,4 г). 

252. Суміш, що містить цинк і кремній масою 17,65 г, обробили 
надлишком розчину лугу. При цьому виділився газ об’ємом 7,84 
л (н.у.). Визначити молярну частку (у відсотках) кремнію у 
вихідній суміші. (Відповідь. 4 г). 

253. При пропусканні крізь розчин КОН суміші азоту і хлору, 
середня молярна маса якої дорівнює 45,2 г/моль, утворилась 
еквімолярна суміш солей масою 33 г. Визначити об’єм вихідної 
суміші (н.у.). (Відповідь. 11,2 л). 

254. Суміш, що містить аргентум і натрій нітрати   масою 102 г, 
піддали прожарюванню. При цьому утворилась суміш газів, 
середня густина якої за н.у. дорівнює 1,796 г/дм3. Обчислити 
масу (в грамах) натрій нітрату  у вихідній суміші. (Відповідь.  
17,5 г). 

255. Суміш,  яка  містить  алюміній,  алюміній   оксид  та   цинк 
оксид   масою 31,8 г, обробили надлишком розчину лугу. При 
цьому виділився газ об’ємом 6,72 л (н.у.). У результаті 
відновлення вихідної суміші воднем утворилась суміш простих 
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речовин масою 23,8 г. Обчислити масову частку (у відсотках)  
цинк оксиду  у вихідній суміші. (Відповідь. 50,9%). 

256. Суміш магній хлориду і цинк хлориду масою 32,6г обробили 
надлишком розчину натрій гідроксиду. При цьому утворився 
осад масою 11,6 г. Визначити масову частку (у відсотках) цинк 
хлориду  у вихидній суміші. (Відповідь. 41,7%). 

257. Суміш, яка містить ферум (ІІІ) оксид  і ферум (ІІ) оксид  масою 
37,6 г, розчинили в надлишку нітратної кислоти. При цьому 
утворився нітроген (ІІ) оксид  об‘ємом 2,24л (н.у.). Визначити 
масу ферум (ІІІ) оксиду міститься у вихідній суміші. (Відповідь. 
16 г). 

258. Сплав, який містить свинець і магній масою 25,5 г, обробили 800 
г розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 4,9%. До 
розчину кислоти, що не прореагувала, додали надлишок розчину 
барій хлориду. Утворився осад 46,6 г. Скільки атомів магнію в 
сплаві припадає на один атом свинцю?  (Відповідь. 2 атоми). 

259. Якщо сплав масою 21,2 г, що містить алюміній, цинк, кремній, 
обробити надлишком хлоридної кислоти, то виділиться газ 
об’ємом 11,2 л (н.у.), а при дії надлишку розчину лугу – газ 
об’ємом 15,68 л (н.у.). Обчислити масову частку (у відсотках) 
алюмінію у вихідній суміші. (Відповідь. 20,4%). 

260. 4.1.2.10.На суміш, що містить алюміній, цинк, силіцій, мідь 
масою 30,3 г, подіяли надлишком розчину розведеної 
сульфатної кислоти. При цьому виділився газ об’ємом 8,96 л 
(н.у.) і утворився твердий залишок масою 18,4 г. Якщо на 
вихідну суміш подіяти надлишком розчину лугу, то виділиться 
газ об’ємом 17,92 л (н.у.) і утвориться твердий залишок іншого 
складу. Визначити, в якому молярному співвідношенні 
знаходяться алюміній і мідь у вихідній суміші. (Відповідь. 1:1). 

 
4.1.3 Знаходження маси (об’єму, кількості речовини, числа 

молекул) вихідної суміші речовини за даними маси 
(об’єму, кількості речовини, числа молекул) продукту або 
продуктів реакції, якщо один або кілька  компонентів 
вихідної суміші входять до складу продуктів реакції 

 
Приклад. До розчину, який містить хлорид і карбонат натрію масою 
22,3 г, додали надлишок  розчину хлоридної кислоти. Після 
закінчення реакції розчин випарили. Маса твердого залишку 23,4г. 
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Обчислити масову частку (у відсотках) натрій хлориду у вихідній 
суміші. 

 
Дано: 

m(NaCl+Na2CO3) = 22,3 г 
m(залишку) = 23,4 г 

Розв’язання: 
Складемо рівняння хімічної реакції 

таке: 
    Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + CO2 + H2O 
   106 г/моль             258,5 г/моль 

(NaCl) - ? 

                                                Позначимо кількість речовини 
натрій хлориду  у вихідній речовині через х, а натрій карбонату – 
через у моль. Відповідно до умови задачі масу вихідної суміші можна 
записати у такому вигляді: 

58,5х + 106у = 22,3. 
Обчислимо кількість речовини натрій хлориду  (твердий 

залишок), що утворився після випарювання розчину, таким чином: 
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Згідно з умовою задачі кількість речовини твердого залишку є 
сумою кількості речовини натрій хлориду, що входить до складу 
вихідної суміші, і кількості речовини натрій хлориду,  що утворився в 
результаті реакції (1):  

х + 2у = 0,4. 
Складемо систему рівнянь і розв’яжемо її таким чином: 
                                                 
                                                58,5х + 106у = 22,3; 
                                                 х + 2у = 0,4;  
 
звідки  х = 0,2;  у = 0,1. 

Розрахуємо масову частку натрій хлориду у вихідній суміші так: 
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Відповідь: масова частка натрій хлориду у вихідній суміші 
52,5%. 

 
261. При неповному відновленні воднем об’ємом 2,24 л (н.у.) 

суміші, яка містить мідь і купрум (ІІ) оксид  масою 35,2 г, 
утворився залишок кількістю речовини 0,5 моль. Обчислити 
масу купрум (ІІ) оксиду  у вихідній суміші. (Відповідь. 16 г). 

262. Суміш кристалічних натрій хлориду і натрій  йодиду масою 3 г  
обробили надлишком газоподібного хлору при 300оС. Маса 
залишеного продукту склала 2,61 г. Визначити масу натрій 
йодиду у вихідній суміші. (Відповідь. 0,6 г). 

263. Суміш натрій хлориду і йодиду масою 1,8 г розчинили у воді. У 
розчин пропустили надлишок хлору. Після цього маса натрій 
хлориду  стала дорівнювати 1,3 г. Визначити масову частку (%) 
натрій йодиду  у вихідній суміші. (Відповідь. 46,7%). 

264. Суміші карбон (ІІ) оксиду  і карбон (IV) оксиду масою 13 г 
займає об’єм 8,4 л (н.у.). Визначити об’єм газу (н.у.) після 
пропускання суміші над розжареним вугіллям. (Відповідь.     
11,9 л). 

265. Після термічного розкладу суміші калій хлориду  й 
бертолетової солі KСlO3 масою 54,3 г в присутності MnO2 
одержали 6,72 л (н.у.) газу і залишок, розплав якого піддали 
електролізу. Яка кількість речовини заліза здатна прореагувати з 
газом, що виділився під час електролізу? (Відповідь. 0,4 моль). 

266. Через розчин, що містить 3,4 г суміші NaCl i NaI, пропустили 
хлор до повного виділення йоду. До утвореного розчину додали 
розчин аргентум (І) нітрату, в результаті чого утворилося 3,85 г 
осаду. Визначити масову частку (%) NaCl у суміші. (Відповідь. 
11,8%). 

267. У воді розчинили 2 г суміші калій хлориду і калій йодиду. 
Через цей розчин пропустили надлишок хлору, після чого 
розчин випарили, а сухий залишок прожарили. Маса 
прожареного осаду стала дорівнювати 1,634 г. Визначити  
масову частку (%) калій йодиду у вихідній суміші. (Відповідь. 
33,2%). 

66



 
 

268. Маса залишку після прожарювання суміші кальцій гідроксиду і 
кальцій  карбонату склала  60% від початкової маси суміші. 
Визначити процентний склад вихідної суміші. (Відповідь. 
20,32% кальцій гідроксиду; 79,68% кальцій карбонату). 

269. Суміш яка містить купрум (ІІ) оксид і купрум (ІІ) нітрат масою 
34,8 г, піддали прожарюванню. У результаті утворився твердий 
залишок масою 24 г. Визначити масову частку (%) купрум (ІІ) 
оксиду у вихідній суміші. (Відповідь. 46%). 

270. 4.1.3.10.Після гідрирування суміші етану та етилену її густина 
за воднем збільшилася на 0,25. Визначити об’ємну частку (%) 
етилену у вихідній суміші. (Відповідь. 25%). 

 
4.1.4 Знаходження маси компонентів у вихідній суміші за зміною 

                                                      маси системи 
 
Приклад 1. До розчину, який містить калій бромід масою 1,6 г, 
додали бром-сирець масою 6 г, що має домішок хлору. Суміш 
випарили і залишок висушили. Маса залишку – 1,36 г. Визначити 
масову частку (%) хлору в бромі-сирці. 

           
Дано:                                                             Розв’язання: 

m(KBr) = 1,6 г                         1.Складемо рівняння хімічної реакції                      
m(Br2-сирець) = 6,0 г                     2KВr  +  Cl2  =  2KCl  +  Br2. 
m(солі) = 1,36 г                           2119 г/моль          274,5 г/моль 
                                               
(Сl2) - ?                                  2.Визначимо   зменшення  маси  солі    

після                     
                                                       m = 1,6 – 1,36 = 0,24 г. 

3.Відповідно до реакції, зменшення маси солі після 
випарювання виникає внаслідок різниці молярних мас калій броміду 
та калій хлориду: 

2M = 2(119 – 74,5) = 89 г/моль. 
4.Знаходимо масу хлору, що прореагував з калій бромідом 

,
24,0

/89/71

г

мольг

гх

мольг
  

звідси m(Cl2) = 0,19 г. 

5.Обчислимо масову частку хлору в бромі-сирці 
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Відповідь: масова частка хлору 3,2%.  

В цьому розділі розглянемо задачі, пов’язані з розрахунками за 
рівняннями хімічних реакцій між розчином солі й металу, які теж 
доцільно розв’язувати з урахуванням зміни маси системи. 

Характерною властивістю металів є їхня здатність лише 
віддавати електрони, утворюючи позитивно заряджені іони. Вона 
обумовлена особливостями будови їхніх атомів. 

Реакції заміщення металу металом у солях полягають у 
переміщенні електронів від атомів активнішого металу, що заміщає, 
до менш активного металу, який заміщається. У порядку зменшення 
хімічної активності, яка проявляється в реакціях витіснення металів 
одного другим з розчинів їхніх солей, російський вчений 
М.М.Бекетов розмістив метали в ряд, який називається 
електрохімічним рядом напруг металів:  
Li, K, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, H2, Cu, Hg, Ag, Pt, 

Au. 
Напрям реакції витіснення металів один одного із розчинів 

солей визначається їх взаємним розташуванням в ряду напруг. Слід 
пам’ятати, що активні метали, які за нормальних умов реагують з 
водою (Li – Mg), не будуть витісняти інший метал з водного розчину. 
Тому взаємне витіснення металів із розчинів їх солей практично 
відбувається у випадку металів, розташованих в ряду після магнію.  
Кожен наступний метал витісняється із його розчину попереднім. 
 
Приклад 2. Залізну пластинку занурили в розчин мідного купоросу. 
Коли пластинка покрилась міддю, її вийняли, промили, висушили і 
зважили. Маса пластинки збільшилась на 0,65 г. Визначити масу (в 
грамах) міді, що виділилась на пластинці. 

 
Дано: 

    m = 0,65 г 
                         Розв’язання: 
Складемо рівняня хімічної реакції так: 
  (1)          Fe  +  CuSO4    FeSO4  +  Cu 
              56 г/моль                             64 г/моль          

       M(Cu) - ? 

1 спосіб 

68



 
 

Із молярних мас металів Fe (56 г/моль) та Cu (64 г/моль) видно, 
що в результаті хімічної реакції (1) маса пластинки збільшується на 
М = 64 – 56.  
 Згідно з реакцією: 

 
 
 

 
 CuM

Cum

FeM

Fem

M

m





,        

де           ,FeMCuMM   

тоді                   
.2,5

5664

6465,0
г

M

CuMm
Cum 








  

 
2 спосіб 

1.Згідно з реакцією: 
 

         1:1::  CuKFeKCuFe  . 
 

 2. Позначимо кількість речовини заліза, що прореагувала, та 
кількість речовини міді, що виділилась на пластинці, через х моль. 
Тоді маса заліза, що перейшла до розчину, – 56х, а маса міді, яка 
виділилась на пластинці, – 64х. 

 3. Складемо рівняння і розв’яжемо його таким чином:  
    65,0 FemCum ; 

65,05664  xx , 
звідси  х = 0,081 моль. 
 4. Розрахуємо масу міді, що виділилась на пластинці так: 

m(Cu) = (Cu)M(Cu) = 0,081  64 = 5,1 г. 
 
Відповідь: маса міді 5,1 г. 
              

271. Цинкову пластинку занурили в розчин плюмбум  (ІІ) нітрату. 
Через деякий час її вийняли, промили і зважили. Маса 
пластинки збільшилась на 1,42 г. Визначити масу (у грамах) 
свинцю, який виділився на пластинці з точністю до сотих. 
(Відповідь. 2,07 г).  

272. При прожарюванні суміші, що містить натрій гідрогенкарбонат 
і гідрогенсульфіт,  одержали суміш газів об’ємом 0,448 л (н.у.), 
яку пропустили крізь надлишок розчину натрій гідроксиду. 
Маса розчину збільшилась на 1,2 г. Обчислити масову частку (у 
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відсотках) натрій гідрогенкарбонату у вихідній суміші. 
(Відповідь. 16,8%).  

273. У розчин, що містить 8,32 г кадмій (ІІ) сульфату, занурили 
цинкову пластинку. Після повного виділення кадмію маса 
пластинки збільшилась на 2,35%. Визначити масу цинкової 
пластинки. (Відповідь. 81,88 г). 

274. В розчин, який містить 6,24 г кадмій суфату і 3,2 г купрум (ІІ) 
сульфату, занурили цинкову пластинку. Визначити, на скільки 
збільшилася маса пластинки, якщо повністю витіснити кадмій і 
мідь. (Відповідь. 1,39 г). 

275. При пропусканні хлору крізь трубку з нагрітим порошком 
заліза масою 1,26 г маса утворених продуктів збільшилась на 
0,95 г. Визначити масову частку ( %) солі в утвореній суміші. 
(Відповідь. 74,4%). 

276. У розчин купрум (ІІ) сульфату  занурили залізну пластинку 
масою 52 г. Після закінчення реакції маса пластинки 
збільшилась на 2,5%. Визначити масу купрум (ІІ) сульфату, що 
бів у розчині? (Відповідь.    26 г). 

277. При прожарюванні суміші, що містить рівні кількості речовин 
(в молях) сульфату, нітрату і карбонату металу, маса суміші 
зменшилась на 46,4 г. Визначити формули трьох зазначених 
солей та їх маси в суміші, якщо суміш не містить домішок, а 
масова частка металу в ній дорівнює 30%. (Відповідь. 83 г 
CaSO4; 100 г Ca(NO3)2; 61 г CaCO3 ). 

278. Після прожарювання 50 г суміші натрій сульфату , амоній 
карбонату і калій хлориду її вага зменшилась на 9,8 г. 
Отриманий залишок розчинили у воді та додали надлишок 
розчину барій хлориду. Маса утвореного осаду склала 46,6 г. 
Визначити масову частку калій хлориду у вихідній суміші. 
(Відповідь. 27,6 г). 

279. Залізну пластинку занурили спочатку в разбавлену сульфатну 
кислоту, а потім  у розчин купрум (ІІ) сульфату. При цьому 
зібрано 1,12 л (н.у.) газу, а маса пластинки збільшилась на 2,4 г. 
Визначити загальну масу  заліза, що прореагувало?  (Відповідь. 
19,6 г). 

280. До 25,2 г залишку, отриманого після прожарювання 50 г суміші 
кальцій карбонату, кальцій фосфату і амоній карбонату, 
добавили воду і пропустили надлишок вуглекислого газу. Маса 
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осаду, що не розчинився, дорівнює 14 г. Визначити масу амоній 
карбонату у вихідній суміші. (Відповідь. 81,88 г). 
 

4.2 Газові суміші 
Об’ємна частка газової суміші 

 
Склад газових сумішей  часто виражають за допомогою об’ємної 

частки – відношення об’єму даного газу до об’єму газової суміші 
 

 
 .сумV

газуV
 . 

 

Об’ємну частку можна виражати в частках від одиниці або у 
відсотках. Тоді формула набуває вигляду 

 

 
  %100

.


сумV

газуV , 

 

де φ – об’ємна частка газу, 
 V(газу) – об’єм газу, що входить до складу суміші, 
V(сум.) – об’єм газової суміші. 
Використовуючи об’ємну частку газової суміші, можна 

проводити розрахунки середньої молярної маси суміші, якщо відомий 
її склад у об’ємних частках. Молярну масу суміші розраховують за 
формулою 

М  = М1φ1 + М2φ2 + … + Мnφn , 
 

де М – молярна маса газової суміші, 
М1, М2, … Мn – молярні маси газів, які входять до складу суміші, 
φ1, φ2, … φn – об’ємні частки газів, що входять до складу суміші 

та виражені в частках від одиниці. 
 

4.2.1 Знаходження об’ємної (масової) частки компонентів 
унаслідок змішування газів у суміші та знаходження маси 
у суміші за даними об’ємної (масової) частки компонентів 

 
Приклад 1. Визначити об’ємну частку (%) карбон (ІІ) оксиду в 
газовій суміші, що утворилась при змішуванні 60 мл карбон (ІІ) 
оксиду, 40 мл нітроген (ІІ) оксиду  і 120 мл повітря. 
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Дано: 
  V(CO) = 60 мл 
  V(NO) = 40 мл 
  V(повітря) = 120 
мл 

                               Розв’язання: 
1.Визначимо об’єм кисню у повітрі у такий 

спосіб: 

                
;24

5

120

52 мл
повітряV

OV   

2.Знайдемо об’єм азоту так: 
                       ;96241202 млNV   

(CO) - ? 

                                        3. 22 22 NOONO  . 
Визначимо, який газ (NO чи O2) повністю прореагував (тобто в 

недостатній кількості) так: 
 

.
4,224,222

40 2OV



 

 
V(O2) = 20 мл, тобто О2 – у надлишку, і всі розрахунки треба 

вести за NO; 
4.За рівнянням реакції V(NO) = V(NO2) = 40 мл; 
5.Об’єм кисню у кінцевій суміші становить V(O2) = 24  20 = 4 

мл; 
6.Кінцевий об’єм суміші дорівнює  
V(кінцев) = 60 мл(СO) + 40 мл(NO2) + 96 мл(N2) + 4 м (О2) = 200 

мл; 
7.Об’ємну частку  СО визначимо так: 

(CO) %30
200

10060



 . 

 
Відповідь: об’ємна частка карбон (ІІ) оксиду 30% 
 

Приклад 2. Знайти масу карбон (ІІ) оксиду у суміші (н.у.) об’ємом 
1,82 л, якщо об’ємна частка карбон (ІІ) оксиду дорівнює 40%, а 
карбон (IV) оксиду – 60%. 

 
Дано:                  Розв’язання: 

 V(CO+CO2) =1,82 л        1.Знайдемо об’єм СО у суміші таким чином: 

 (CO) = 40%                 
;728,082,14,0

100
л

COVCO
COV 





 

 (CO2) = 60%                   2.Визначимо масу СО у такий спсіб: 

m(CO) - ?                               
.91,0

4,22

728,028
г

V

COVCOM
COm

M
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Відповідь: маса карбон (ІІ) оксиду 0,91 г. 

 
Приклад 3. Знайти масу азоту в суміші (н.у.), що містить (N2) = 
65%, (H2) = = 35%, якщо об’єм суміші дорівнює 1 л. 

 
Дано:                                               Розв’язання: 

 V(H2+N2)=1 л             1.Нехай об’єм суміші становить 1 л, тоді  

 (N2)=65% 
   

,1
2

4,22

28

4,22 22 



 HmNm

     або           

 (H2)=35%           0,8 m(N2) + 11,2 m(H2) = 1; 
   m(N2) - ?                      2.Згідно умови задачі (N2)=65%, тому 

                     
    ,

%100

22

2
2 HmNm

Nm
N




     або    35m(N2) = 65m(H2); 

    3.Складемо систему двох рівнянь таким чином: 
                                0,8 m(N2) + 11,2 m(H2) = 1 
                                35 m(N2) = 65 m(H2),               
де m(H2) = 0,55 г. 
 

Відповідь: маса азоту 0,55 г. 
 

Приклад 4. Молярна маса газової суміші, до складу якої входять 
водень і кисень, дорівнює 20 г/моль. Обчислити об’ємну частку 
водню у суміші. 
    Дано: 
  М(Н2 + О2) = 20 г/моль                                      Розв’язання: 
                                                             Нехай об’ємна (або молярна) 
частка водню 
  (Н2) - ?                                      у суміші (Н2) = х, а об’ємна  частка  

кисню        (О2) = 1 – х . Тоді молярну 
масу суміші визначаємо таким чином: 

M(H2 + O2) = M(H2)(H2) + M(O2)(O2). 
20 = 2х + 32(1 – х)  

                    звідки х = 0,4. 
                    Таким чином (Н2) = 0,4 = 40%. 
Відповідь: об’ємна  частка водню у суміші з киснем дорівнює 40%. 
 

73



 
 

281. Визначити об’ємну частку (у %) карбон (ІІ) оксиду  в газовій 
суміші, що утворилась унаслідок змішування 30 мл карбон (ІІ) 
оксиду, 20 мл нітроген (ІІ) оксиду  та 70 мл кисню. (Відповідь. 
25%). 

282. Визначити густину за воднем газової суміші, що містить аргон 
об’ємом 56 л і азот об’ємом 28 л. Об’єми газів приведені до 
нормальних умов. (Відповідь. 18). 

283. Маємо газову суміш, масові частки в якій становлять (%): 
водню – 35, азоту – 65. Визначити об’ємні частки газів у суміші. 
(Відповідь. 88,4% водню; 11,6% азоту). 

284. Маємо суміш благородних газів, яка складається із рівних 
об’ємів гелію і аргону. Визначити масову частку кожного газу в 
суміші. (Відповідь. 9,1% гелію; 90,9% аргону). 

285. Суміш складається із трьох газів: карбон (IV) оксиду, азоту і 
аргону. Об’ємні частки газів відповідно становлять 20, 50 і 30%. 
Визначити масові частки газів у суміші. (Відповідь. 25% карбон 
(IV) оксиду; 40%  азоту; 35% аргону). 

286. Газова суміш містить кисень об’ємом 2,24 л і сульфур (IV) 
оксид  об’ємом 3,36 л. Об’єми газів приведені до н.у. Визначити 
масу суміші. (Відповідь. 12,8 г). 

287. Визначити об’єм, який займає за н.у. газова суміш, що містить 
водень масою 1,4 г і азот масою 5,6 г. (Відповідь. 20,16 л 

288. Густина суміші метану з киснем за нормальних умов дорівнює 
1 г/л. Визначити об’ємну частку метану в суміші. (Відповідь. 
60%). 

289. Об’ємна частка газів у суміші складає: водню – 20%, азоту – 
45%, аргону – 35%. Визначити густину газової суміші за воднем. 
(Відповідь. 13,5). 

290. Знайти масові частки карбон (IV) оксиду та азоту в їх суміші 
(н.у.), що містить 2,5 моль CO2 і 4 моль N2. (Відповідь. 49,5% 
СО2; 50,5% N2). 

 
4.2.2 Знаходження об’ємної частки компонентів за даними 

молярної маси суміші (відносної густини суміші), маси 
реагентів чи продуктів хімічної реакції. 

 
Приклад 1. Знайти об’ємну частку азоту (у %) в суміші, яка містить 
азот і водень з масовими частками 65% та 35% відповідно.      
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Дано:                                                           Розв’язання: 
   (N2) = 65%         1.Нехай маса суміші становить 100 г, тоді                      

   (H2) = 35%                    
   

  ;65
100

100651002
2 г

сумішіm

Nm
Nm 







   

    (N2) - ?                                        
                                                       2.Знайдемо масу водню так: 
                                          m(H2) = 100 – 65 = 35 г; 
           3.Визначимо об’єм азоту в суміші за такою формулою: 

   
  M

MM V
V

NM

VNm
NV 32,2

28

65

2

2
2 





  (л); 

4.Знайдемо об’єм водню у такий спосіб: 

   
  M

MM V
V

HM

VНm
НV 5,17

2

35

2

2
2 





  л; 

5.Тоді об’єм суміші дорівнює  
    MM VVсумішіV 82,195,1732,2   л; 

6.Визначимо об’ємну частку азоту в суміші таким чином: 

   
%.7,11

82,19

10032,2

)(

1002
2 








MVсумішіV

NV
N  

Відповідь: об’ємна частка азоту 11,7%. 
 
Приклад 2. Суміш етану й етилену об’ємом 3 л пропустили 

крізь бромну воду. При цьому утворилось 4,7 г дибромометану. 
Визначити об’ємні частки компонентів у суміші. 

 
Дано:                                              Розв’язання: 

V(сум.) = 3 л            Із двох компонентів  в  реакцію  з  бромом 
M(C2H4Br) = 4,7 г   вступає етилен. 
                                  Визначимо,  скільки  літрів  етилену було в 
(С2Н6) - ?                суміші, таким чином:  
(C2H4) -?                               M(C2H4Br2) = 188 г/моль;         
                                                              VM = 22,4 л; 
                                                    x                           4,7 г 

                                         С2Н4  +  Br2    C2H4Br2                                       
                                          22,4 л                    188 г  
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г
56,0;

4,22

7,4

188
 . 

Знайдемо об’ємні частки етану й етилену у такий спосіб: 

    %.34,81%66,18%100%;66,18%100
3

56,0
6242  НС

л

л
НС   

 
Відповідь: об’ємні частки етилену й етану в суміші відповідно 

дорівнюють 18,66% і 81,34%. 
 

Приклад 3. При спалюванні 20 л суміші метану й етану утворилось 
24 л вуглекислого газу. Визначити об’ємні частки вуглеводнів у 
складі суміші. 

 
           Дано:                                     Розв’язання: 
V(CH4 + C2H6) = 20 л    1.Об’ємну  частку  газу  в  суміші  визначимо  

за формулою 

V(CO2) = 24 л                                       
  %.100

.


сумV

газуV
газу  

(СH4), (С2Н6) - ?                   
 

2.Реакції горіння компонентів суміші 
виразимо рівняннями   

                                                                 СН4 + 2О2  СО2 + 2Н2О; 
                           2C2H6 + 5O2  4CO2 + 6H2O. 

3.Виразимо об’єми компонентів суміші через невідому 
величину: нехай V(CH4) = x л, тоді V(C2H6) = 20 – x. 

4.Складемо об’ємні співвідношення вуглеводнів і вуглекислого 
газу в хімічних реакціях 

V(CH4) : V1(CO2) = 1 : 1; 
V(CH4) = V1(CO2); 

V(C2H6) : V2(CO2) = 2 : 4 = 1: 2; 
V2(CO2) = 2 V(C2H6). 

5.За цими співвідношеннями вуглеводнів легко обчислити об’єм 
вуглекислого газу. Знаючи, що сума об’ємів вуглекислого газу, який 
утворився при згорянні метану й етану, дорівнює 24 л, складемо 
алгебраїчне рівняння і розв’яжемо його таким чином: 

V1CO2) + V2(CO2) = 24,  або 
V(CH4) + 2V(C2H6) = 24; 
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х + 2(20 – x) = 24; 
х + 40 – 2x = 24; 
40 – 24 = 2x – x; 
V(CH4) = 16 (л); 

V(C2H6) = 20 – 16 = 4 (л). 
6.Обчислемо об’ємні частки метану й етану в газовій суміші так: 

  %;80
20

%10016
4 




л

л
СН  

  %.20
20

%1004
62 




л

л
HC  

Відповідь: об’ємні частки метану й етану відповідно 
дорівнюють 80% та  20%. 

 
Приклад 4. Змішали карбон (ІІ) оксид і нітроген (ІІ) оксид. Густина 
отриманої суміші за повітрям дорівнює 0,987. Визначити масові 
частки газів у суміші. 

 Дано: 
Dпов(СО + NO) = 0,987                                 Розв’язання: 
                                                    1.Визначимо середню молярну масу 
(СО) - ?                                    суміші так: 

;
.)(

)(

повM

NOCOM
Dпов


  

M(CO + NO) = DповM(пов); 
M(CO + NO) = 0,98729 = 28,6 г/моль. 

2.Нехай об’ємна частка СО дорівнює х, а об’ємна частка NO 
становить (1 – х). Тоді молярну масу суміші визначають таким чином: 

M(CO + NO) = M(CO)(CO) + M(NO)(NO). 
Після підстановки значень відповідних величин отримаємо 

рівняння 
28,6 = 28х + 30(1 – х). 

Звідки х = 0,7. 
Таким чином (CO) = 0,7; (NO) = 0,3. 
3.Нехай (CO) = 0,7 моль, тоді (NO) = 0,3 моль. 
  Визначимо маси цих речовин у такий спосіб: 

M(CO) = M(CO)(CO) = 280,7 = 19,6 г; 
M(NO) = M(NO)(NO) = 300,3 = 9 г. 

4.Визначимо масові частки газів у суміші таким чином: 
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(CO)= %100
)(

)(

сумішіm

COm
; 

(CO) = %5,68%100
96,19

6,19



; 

(NO) = 100%  (CO) = 100 – 68,5 = 31,5% 
Відповідь: масова частка карбон (ІІ) оксиду становить 68,5%, а 

нітроген (ІІ) оксиду – 31,5%. 
 

291. Відносна густина суміші газів нітроген (II) та нітроген (IV) 
оксидів за воднем дорівнює 18. Знайти об’ємну частку ( %) 
нітроген (ІІ) оксиду у вихідній суміші. (Відповідь. 62,5%). 

292. Знайти середню молярну масу повітря, враховуючи, що 
об’ємна частка кисню складає 20,8%, а об’ємна частка азоту – 
79,2%. (Відповідь. 28,8 г/моль). 

293. Для згоряння 40 л суміші пропану та метану витратили 170 л 
кисню. Визначити об’ємну частку (у %) метану у вихідній 
суміші. (Відповідь. 25%). 

294. Густина за воднем суміші водню, етилену та етану дорівнює 11. 
Для повного згоряння 5,5 л цієї суміші (н.у.) потрібно 14 л 
кисню. Визначити об’ємну частку (у %) етилену в суміші. 
(Відповідь. 36%). 

295. Після згоряння 5 л суміші метану та етану отримано 7,5 л 
карбон (IV) оксиду. Визначити склад  суміші (у л). (Відповідь. 
По 2,5 л метану та етану). 

296. На спалювання 500 м3 суміші пропану і бутану витрачають 
2725 м3 кисню. Визначити об’ємні частки компонентів у пропан-
бутановій суміші. (Відповідь. 70% пропану; 30% бутану). 

297. При спалюванні 8,96 л (н.у.) суміші метану з етаном і 
пропусканні продуктів реакції через розчин калій гідроксиду 
утворилось 200 мл 2,6 М розчину калій карбонату. Визначити 
об’ємні частки газів у складі вихідної суміші. (Відповідь. 70% 
метану; 30% етану). 

298. Суміш чадного і вуглекислого газів об’ємом 2,8 л прореагувала 
з 0,56 г кисню (н.у.). Визначити об’ємні частки газів у вихідній 
суміші. (Відповідь. 28% чадного газу; 72% вуглекислого газу). 

299. При спалюванні 20 л суміші метану і етану утворилось 24 л 
вуглекислого газу. Визначити об’ємні частки вуглеводнів у 
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складі суміші (всі виміри проведені за однакових умов). 
(Відповідь. 80% метану; 20% етану). 

300. При спалюванні 40 л пропан-метанової суміші використано 170 
л кисню (н.у.) Визначити об’ємні частки газів у вихідній 
сумісші. (Відповідь. 25% метану; 75% пропану). 

 
4.2.3 Розрахунки за законом об’ємних відношень. 

 
При розв’язуванні даного типу задач необхідно використовувати 

закон об’ємних відношень: 
Об’єми газів (виміряні за однакових умов), що вступають у 

хімічну реакцію, відносяться один до одного й до об’ємів 
газоподібних продуктів реакції як невеликі цілі числа. 

Коефіцієнти у хімічному рівнянні перед формулами 
газоподібних речовин дорівнюють їх об’ємам. Таким чином можна 
обчислювати об’єми газів, не вдаючись до розрахунків їхніх 
відносних молекулярних мас. 
 
Приклад 1. У посудині ємністю 60 мл  вибухає суміш водню і кисню. 
Після вибуху залишилось 12 мл водню. Визначити об’ємні частки 
водню і кисню. 

     
Дано: 

V(суміші) = 60 мл 
V(H2) = 12 мл 

                               Розв’язання: 
                               І спосіб. 
     2Н2 + О2  2Н2О 

   1.Скільки мілілітрів суміші вступило в 
реакцію? 

                 V = 60 мл 12 мл = 48 мл. 
   2.Скільки мілілітрів кисню вступило в реакцію? 
       Розрахунок проводимо за об’ємами так:           

                    .16;
'1

'348
млх

ємоб

ємиоб

х

мл
  

       (H2) - ? 
       (O2) - ? 

3.Які об’ємні частки кисню і водню в суміші? 

  %;66,22%100
60

16
2 

мл

мл
О  

  %.34,73%66,22%1002 H  
ІІ спосіб. 
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Реакція 2Н2 + О2  2Н2Орід. перебігає зі зменшенням об’єму 
газів (V). Три об’єми газів (2V(H2) + 1V(O2)) реагують з 
утворенням рідини, таким чином, згідно з рівнянням реакції V = 3. 

За умовою задачі V = V(сум.) – V(H2) = 60 – 12 = 48 мл. 
Так як кисень прореагував повністю, то визначимо його об’єм  

так: 
О2                        V 

                                   1мл                       3 мл 
                                    х мл                     48 мл 

Звідки     х = мл16
3

48
 . 

Таким чином, об’єм кисню у вихідній суміші дорівнює 16 мл, 
що становить 26,66 об’ємних %. 

 
Відповідь: об’ємна частка кисню – 26,66%, водню – 73,34%. 
 
Приклад 2. В евдіометрі спалили 20 мл суміші, що містить азот, 

водень і кисень. Густина суміші за воднем дорівнює 14. Після 
конденсації пари води та приведення газової суміші до вихідних умов 
об’єм її склав 17 мл. До утворення сумуші додали 30 мл повітря і 
знову спалили. Об’єм суміші не змінився. Визначити об’ємну частку 
кисню  у кінцевій суміші (у %) 

 
Дано:                                                         Розв’язання: 

  V(N2+H2+O2) = 20 мл            1.Знаходимо зменшення об’єму сумішу 
так: 

   
2HD = 14                                       V = V(вихідн.) – V(кінцев.) = 20  

17 = 3 мл. 
   V(кінцев.) = 17 мл              2.Відповідно до реакції 2Н2 + О2  2Н2О 

знахо  димо 
V(повітря) = 30 мл                        V(теор.) = 2V + 1V = 3V  
(О2) - ?                            (враховуючи,  що водна пара конденсується). 

3.Скільки мілілітрів приходиться на 1V? 
3V  відповідають  3 мл; 
1V                       x мл; 

Звідси х = 1 мл. 
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 4.Ураховуючи, що при додаванні 30 мл повітря (6 мл О2 та 24 
мл N2) об’єм суміші не змінився, то водню було в суміші 
недостатньо, тому у вихідній суміші було 2 мл водню. 

5.Для знаходження об’єму кисню у вихідній суміші (20 мл) 
позначимо об’єм кисню х мл,  тоді об’єм азоту – (18  х) мл. 
Виражаючи об’єм суміші через  масу  суміші,  враховуючи,  що   
молярна  маса   суміші     відома,         M= 

2HD M(H2) = 142 = 28 

г/моль, знаходимо з рівняння об’эм кисню у вихідній суміші 
         

  ;
)(

)( 222222

сумішіV

HMHVNMNVOMOV
сумішіM


  

 
;

20

22281832
28




xx
 

4х = 52; 
x = 13. 

6.Для визначення об’ємної частки кисню у кінцевій суміші 
знаходимо: 
   а) V(O2)у вихідній після реакції  =V(O2)у вихідній –V(O2)за реакцією з воднем = 
=13  1 = 12 мл; 
   б) V(O2)у кінцевій=V(O2)у повітрі V(O2)у вихідній після реакції =12  6=18 мл; 
   в)V(кінцевої суміші) = V(N2)вихідної V(N2)повітря V(O2)кінц=5+24+18 = 
=47мл; 
   г)(O2) = 18100/47 = 38,3% 

 
Відповідь: об’ємна частка кисню 38,3%. 
 

301. Після вибуху 200 мл суміші водню з киснем і приведення її до 
початкових умов залишилося ще 20 мл газу, що підтримує 
горіння. Визначити об’ємні частки газів у складі вихідної 
суміші. (Відповідь. 60% водню; 40% кисню). 

302. Після спалювання в евдіометрі 20 мл суміші водню з киснем 
об’єм її зменшився на 6 мл. Утворена суміш не горить. 
Визначити склад вихідної суміші і суміші, що утворилася, за 
умови, що вода знаходиться в пароподібному стані, а всі об’єми 
виміряні за однакових умов.  (Відповідь. Вихідна суміш:  60% 
водню і 40% кисню; кінцева суміш: 14,3% кисню і 85,7% води). 

303. До 20 мл суміші водню й азоту додали 10 мл кисню і спалили. 
Об’єм суміші, що утворилася, дорівнює 26 мл. Визначити склад 
вихідної суміші і суміші, що утворилася, за умови, що вода 
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знаходиться в пароподібному стані, а всі об’єми виміряні за 
однакових умов. (Відповідь. Вихідна суміш: 40% водню і 60% 
азоту; утворена суміш: 23% кисню, 46% азоту і 31% води). 

304. В евдіометрі спалили 60 мл суміші водню й кисню. Водень 
витратився весь. Після приведення суміші до попередніх умов 
об’єм її зменшився на 15 мл. Визначити об’ємні частки газів у 
вихідній суміші та об’єм кисню, що не прореагував. (Відповідь. 
Вихідна суміш: 16,7% водню і 83,3% кисню; 45 мл кисню). 

305. В евдіометрі спалили 80 мл суміші азоту, кисню та карбон (ІІ) 
оксиду. Після цього об’єм суміші зменшився на 20 мл. 
Обчислити склад вихідної суміші і суміші, що утворилася, за 
умови, що кисень і карбон (ІІ) оксид прореагували повністю (всі 
виміри проведені за однакових умов). (Відповідь. Вихідна суміш: 
50% карбон (ІІ) оксиду, по 25% азоту та кисню; утворена 
суміш: 33,3% азоту, 66,7% карбон (ІV) оксиду). 

306. До 6 л суміші пропену з пропаном додали 5 л водню. Після 
пропускання суміші над платиновим каталізатором при 
підвищеній температурі її об’єм став дорівнювати 7 л. Знайти 
об’ємну частку пропану у вихідній суміші (всі виміри проведені 
за однакових умов). (Відповідь. 33,3%). 

307. Суміш карбон (IV) оксиду, карбон (ІІ) оксиду і кисню займала 
об’єм 50 мл (н.у.). Після спалювання і приведення до 
нормальних умов суміш не мала кисню й карбон (ІІ) оксиду, а 
об’єм її складав 42 мл. Знайти об’ємну частку карбон (IV) 
оксиду у вихідній суміші. (Відповідь. 52% ). 

308. Суміш азоту з воднем пропустили над нагрітим каталізатором. 
Після реакції об’єм газів зменшився на 14 л. Визначити об’єм 
вихідної суміші за умови, що азот і водень прореагували 
повністю, а всі виміри зроблені за однакових умов. (Відповідь.   
28 л). 

309. При спалюванні в кисні суміші карбон (ІІ) оксиду і карбон 
(IV) оксиду об’ємом 40 мл, об’єм суміші зменшився на 12 мл. 
Визначити об’ємну частку карбон (ІІ) оксиду в суміші, якщо всі 
об’єми приведені до однакових умов. (Відповідь. 60%). 

310. Після згоряння в евдіометрі 40 мл суміші водню з киснем 
об’єм її зменшився до 28 мл. У суміші, що утворилася, тліюча 
лучина спалахує. Визначити склад вихідної й утвореної суміші 
за умови, що вода знаходиться в пароподібному стані, а всі 
об’єми приведені до однакових умов. (Відповідь. Вихідна суміш: 
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24 мл водню, 16 мл кисню; утворена суміш: 4 мл кисню, 24 мл 
води). 
 

4.2.4 Задачі на газову суміш кисню та озону  
(озонований кисень) 

 
Приклад 1. Знайти об’єм озонованого кисню, який взаємодіє з 3 л 
водню, якщо об’ємна частка озону в озонованій суміші дорівнює 6%. 

 
       Дано:                                    Розв’язання: 
V(H2) = 3 л 1.Згідно з реакцією   3O2  2O3, 
(O3) = 6%                                    V(O3) = 1,5 V(O2). 
 Тому 
V(O2+O3) - ? 
                6 л O3  9 л O2 ,  

                                100 л(O2+O3)                                            103 л O2          
                              94 л O2  94 л O2.  

 2.Знаходимо об’єм озонованого кисню відповідно до  реакції  
2H2 + O2  2H2O; 

3 л H2            1,5 л O2             x л O2+O3; 
                                           103 л O2              100 л O2+O3; 

х = 1,46 л. 
Відповідь: об’єм озонованого кисню 1,46 л 
 

Приклад 2. При пропусканні через озонатор 8,2 л кисню об’єм газу 
дорівнював 8,0 л. Знайти об’ємну частку озону в озонованому кисні 
(%). 

 
Дано:                                                      Розв’язання: 

  V(O2) = 8,2 л             1.Реакція 3O2  2O3 перебігає із 
зменшенням об’єму: 

  V(O2+O3) = 8,0 л                              Vтеор  дорівнює   1V, тому 
                                         V = 1 л                        2 л O3 
(O3) - ?                                             0,2 л                      х л  O3, 
                           де 0,2 = 8,2  8,0 (зменшення об’эму за умовою 

задачі). 
                                 Із складеної пропорції     х = 0,4 л. 
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Відповідь: об’ємна частка озону 5%. 

 
311. Якщо кисень, що міститься в повітрі, повністю перейде в озон, 

яка буде густина одержаної газової суміші відносно повітря? 
(Відповідь. 1,07). 

312. Визначити об’єм озонованого кисню, який можна одержати з 42 л 
кисню при проходженні його через озонатор, якщо 8% кисню 
перейде в озон? (Відповідь. 40,88 л). 

313. Визначити об’єм озонованого кисню, що містить 25% озону, який 
потрібний для спалювання 90 л суміші карбон (ІІ) оксиду та 
водню (густина за воднем суміші складає 11,2). (Відповідь. 40 л). 

314. Після проходження повітря через озонатор густина його 
збільшилась на 5%. Розрахувати об’ємну частку озону в 
озонованому повітрі. (Відповідь. 10%). 

315. Який об’єм озонованого повітря (270С і 100 кПа), що містить 10% 
озону, потрібно для взаємодії з 100 г розчину з масовою часткою 
гідроген пероксиду 4% за реакцією H2O2+O3H2O+2O2? Який 
об’єм кисню при цьому утвориться? (Відповідь. 29,3 л 
озонованого кисню; 5,86 л кисню). 

316. З 200 мл озонованого повітря після розкладу озону, що 
утримувався в ньому, утворилося 215 мл газу. Обчислити 
об’ємну частку озону в озонованому повітрі. (Відповідь. 15%). 

317. Визначити масу 1 л кисню, що озонований на 5% (н.у.). 
Розрахувати масову частку озону. (Відповідь. 1,5 г озонованого 
кисню; 7% озону). 

318. У результаті озонування кисню відбулося зменшення його об’єму 
на 5 мл. Який об’єм кисню був узятий для реакції? Визначити 
об’єм озону, що  утворився? (Усі виміри проведені за однакових 
умов.) (Відповідь. 15 мл кисню; 10 мл озону). 

319. Визначити об’єм кисню, що містить 8% озону, необхідного для 
спалювання 20 л бутану. (Відповідь. 1,25 л). 

320. У результаті реакції озонування кисню його об’єм зменшився на 
12 мл. Який об’єм кисню прореагував? Який об’єм озону 
утворився? (Усі об’єми виміряні за однакових умов). (Відповідь. 
36 мл кисню; 24 мл озону). 
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5 КІНЕТИКА. ТЕРМОХІМІЯ 
5.1 Кінетика 

5.1.1 Швидкість хімічних реакцій 
 

Розділ хімії, що вивчає швидкість протікання різних хімічних 
реакцій, називається хімічною кінетикою. 

Знання впливу різних чинників на швидкість хімічних реакцій, 
їх механізму в поєднанні зі встановленням залежності між будовою 
молекул речовини, енергетичними характеристиками хімічних 
зв’язків, реакційною здатністю речовини дають можливість керувати 
хімічним процесом.  

Швидкість реакцій характер-
ризується зміною концентрації 
будь-якої з вихідних речовин або 
кінцевих продуктів реакції за 
одиницю часу. 

Залежність між зміною 
концентрацій вихідної речовини 
за певний проміжок часу графічно 
виглядає так (рис.1): 
Зміна концентрації на проміжку 
АВ дорівнюватиме різниці 
концентрацій С1-С2, що 
утворюється за проміжок часу t1-
t2. Таким чином, швидкість цієї 
реакції можна описати 
формулою: 

t

С
vабо

tt

СС
v








 ,
21

21 . 

У нашому прикладі враховується зміна концентрації вихідної 
речовини, яка в ході реакції зменшувалась,      тому    в      правій  
частині рівняння стоїть знак мінус. Коли в рівнянні враховується 
зміна концентрації речовин, які утворюються, то в правій його 
частині ставлять знак “плюс”, оскільки концентрації речовин 
збільшуються. 

Загальний вигляд рівняння швидкості такий: 

t

С
v




 , 

де    v     швидкість хімічної реакції; 

     t1                 t2                          t(c)   

С 
моль/л 
 

С1

С2

А 

В 

Рис.1. Зміна концентрації 
вихідної речовини з часом 
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       С   зміна концентрації; 
       t    зміна часу. 
Одиниця вимірювання: моль/лс. 
 

Приклад. Обчислити швидкість хімічної реакції 2NO+O22NO2, 
якщо концентрація нітроген (ІІ) оксиду   протягом 10 хв зменшилася 
від 0,2 до 0,1 моль/л. 

     Дано: 
     С1 = 0,2 моль/л 
     С2 = 0,1 моль/л 
      t = 10 хв 

                   Розв’язання: 

        
t

CC

t

С
v









)( 12 . 

           Якою стане швидкість хімічної реакції? 

./01,0
10

)/2,0/1,0(
хвлмоль

хв

лмольлмоль
v 


  

v - ? 

Відповідь: середня швидкість реакції дорівнює 0,01 моль/лхв. 
 

321. У посудині об’ємом 2 л змішали газ А кількістю речовини 4,5 
моль та газ В кількістю речовини 3 моль. Гази А та В реагують 
відповідно до рівняння А + В = С. Через 20 с у системі 
утворився газ С кількістю речовини 2 моля. Визначити середню 
швидкість реакції. Які кількості  газів, що не прореагували, 
залишилися в системі?  (Відповідь. 2,5 моль А; 1 моль В;              
2 моль С). 

322. Дві реакції перебігали з такою швидкістю, що за одиницю часу у 
першій утворився Н2S масою 3 г, у другій – НІ масою 10 г. Яка з 
реакцій перебігала з більшою швидкістю? (Відповідь. З більшою 
швидкістю реакція утворення Н2S). 

323. Початкова концентрація брому в реакції Н2+Br22HBr 
дорівнює 0,8 моль/л. У скільки разів зменшиться концентрація 
цієї речовини через 6 хв, якщо швидкість реакції дорівнює 0,1 
моль/лхв? (Відповідь. У 4  рази). 

324. За 4 хв концентрація метану в реакції СН4+2О2СО2+2Н2О 
зменшилась від 2,4 до 1,2 моль/л. Знайти швидкість реакції. 
(Відповідь. 0,3 моль/лхв). 

325. Яка швидкість реакції H2+Cl22HCl, якщо за 5 хв концентрація 
водню зменшилась від 0,45 до 0,15 моль/л. (Відповідь. 0,06 
моль/лхв). 

326. Початкова концентрація речовини А в реакції А+ВС+D 
дорівнює 0,6 моль/л. У скільки разів зменшиться концентрація 
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речовини А через 10 хвилин, якщо швидкість реакції 0,03 
моль/лхв?  (Відповідь. У 2 рази). 

327. У системі СО+Сl2СОСl2 концентрацію СО збільшили від 0,3 
до 1,0 моль/л, а концентрацію Cl2  від 0,2 до 0,6 моль/л. У 
скільки разів збільшиться швидкість цієї реакції?  (Відповідь. У 3 
рази). 

328. У реакції 2А+ВС концентрацію речовини А збільшили від 0,4 
до 1,2 моль/л. У скільки разів збільшиться швидкість цієї 
реакції? (Відповідь. У 9 раз). 

329. Швидкість реакції 2АB+D дорівнює 0,02 моль/лхв. Через 
скільки хвилин концентрація речовини А буде дорівнювати 0,3 
моль/л, якщо вихідна її концентрація становила 0,9 моль/л?   
(Відповідь. 30 хв). 

330. Через деякий час від початку реакції N2+3H22NH3 
концентрація водню і амоніаку стала 0,7 та 0,9 моль/л 
відповідно. Визначити початкову концентрацію водню.  
(Відповідь. 2,05 моль/л). 

 

5.1.2  Закон діючих мас 
 

Відповідно до закону діючих мас (норвезькі вчені К. Гульберг та 
П. Вааге), швидкість хімічної реакції прямо пропорційна добутку 
концентрацій реагуючих речовин, якщо реакція відбувається в 
результаті  зіткнень молекул парами. 
 У реакції аА + вВ  dD цей закон описується кінетичним 
рівнянням:                ),()( BCACkv ba    

 

де  С(А), С(В)  молярні концентрації речовин А і В; 
      а і в  стехіометричні коефіцієнти; 
      k   константа швидкості реакції. 
 Константа швидкості дорівнює швидкості реакції при 
концентрації реагуючих речовин 1 моль/л. Якщо С(А) = С(В) = 1 
моль/л, то v = k. 
 Константа швидкості залежить від температури та природних 
реагуючих речовин і не залежить від їх концентрації. 
 У гетерогенних реакціях у вираз швидкості реакції входять 
концентрації лише тих речовин, які перебувають у газовій фазі або 
розчинені. 
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Приклад. У скільки разів зміниться швидкість прямої реакції 
NO+CO2NO2+CO, якщо концентрацію нітроген (ІІ) оксиду 
збільшити в 2 рази, а карбон (IV) оксиду – в три рази? 
 

Дано: 
С1(NO) = 1 моль/л 
С2(NO) = 2 моль/л 
С1(СO2) = 1 моль/л 
С2(СO2) = 3 моль/л 

                              Розв’язання: 
На основі закону діючих мас 

визначаємо швидкість 
 реакції при С1 і С2: 
1. Яка буде швидкість реакції при С1? 

v1= k[NO][CO2];     v1 = k[1][1] = k. 
2. Яка буде швидкість реакції при С2? 

v1 = k[2][3] = k6. 
          3.У скільки разів збільшиться 
швидкість прямої  
              реакції? 

6
1

6

1

2 
k

k

v

v
 разів. 

      
1

2

v

v
 - ? 

 
Відповідь: швидкість хімічної реакції збільшується в 6 разів. 
 

331. Як зміниться швидкість хімічної реакції СН4+2О2СО2+2Н2О 
при збільшенні концентрації вихідних речовин у 4 рази? 
(Відповідь. Збільшиться в 56 раз). 

332. В якому випадку швидкість реакції буде залежати від 
концентрації обох взаємодіючих речовин: 

               а) 2СО + О2 = 2СО2 ;  
               б) 2СО + О2 = 2СО2;  
               в) С + О2 = СО2. 
               (Відповідь. а), б)). 
333. Як зміниться швидкість реакції 2NO + O2 = 2NO2 при 

збільшенні концентрації нітроген (ІІ) оксиду у 3 рази? 
(Відповідь. Збільшиться в 9 раз). 

334. В якому випадку швидкість реакції буде залежати від 
концентрації обох взаємодіючих речовин:  

               а) СuO + H2 = Cu + H2O;  
               б) N2 + O2 = 2NO; 
               в) FeO + CO = Fe + CO2. 
               (Відповідь. б)). 
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335. У скільки разів зміниться швидкість реакції 2HІ  І2 + H2, якщо 
концентрації реагуючих речовин збільшуються у 4 рази?  
(Відповідь. У 16 раз). 

336. Як зміниться швидкість реакції 4NH3+5O2=4NO+6H2O, якщо 
концентрацію     кисню збільшити у 2 рази? (Відповідь. 
Збільшиться в  32 рази). 

337. Реакція між двома газоподібними речовинами відбувається за 
рівнянням А+В=АВ. Як зміниться швидкість реакції, якщо тиск 
в системі збільшити у 3 рази? (Відповідь. Збільшиться 9 раз). 

338. Як зміниться швидкість реакції 2NO + O2 = 2NO2, якщо тиск у 
системі зменшити в 3 рази? (Відповідь. Зменшитьсяв 27 раз). 

339. Реакція між двома газоподібними речовинами проходить за 
рівнянням А2 + 2В = 2АВ. Як зміниться швидкість цієї реакції 
при збільшенні тиску в 6 разів? (Відповідь. Збільшиться в 216 
раз). 

340. Як зміниться швидкість реакції між азотом та воднем, якщо 
концентрацію вихідних речовин збільшити в 2 рази? (Відповідь. 
Збільшиться 16 раз). 
 

5.1.3 Залежність швидкості хімічної реакції від температури.  
Правило Вант-Гоффа 

 
При підвищенні температури реагуючої системи на кожні 10 

градусів швидкість більшості реакцій зростає  в 2 – 4 рази. Ця 
залежність установлена в 1884 р. відомим голландським ученим 
Я.Г.Вант-Гоффом і дістала назву правила Вант-Гоффа. 

Правило Вант-Гоффа можна виразити співвідношенням: 
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де )()( 0
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0
1 tvіtv  - швидкості реакцій при зазначених температурах 

0
2

0
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       (“гамма”) – температурний коефіцієнт швидкості реакцій, який 
показує, у скільки разів зростає швидкість даної реакції при 
підвищенні температури системи на кожні 10 градусів. 
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Приклад. Швидкість реакції при 180оС дорівнює 0,02 моль/лхв. 
Чому дорівнює швидкість цієї реакції при 210оС, якщо 
температурний коефіцієнт реакції 2,7? 

 
Дано: 

v = 0,02 моль/лхв 
t1 = 180oC 
t2 = 210oC 
 = 2,7 

                              Розв’язання: 

                                     10
12

12 tt

tvtv
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       1.Чому дорівнює  v(t2)-? 
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Відповідь: швидкість реакції при температурі 210oС дорівнює  

0,3936 моль/лхв. 
 

341. У скільки разів збільшиться швидкість деякої хімічної реакції 
при збільшенні температури з 40оС до 90оС? Температурний 
коефіцієнт швидкості реакції дорівнює 2? (Відповідь. У 64 рази). 

342. На скільки градусів слід підвищити температуру, щоб 
швидкість хімічної реакції з температурним коефіцієнтом 2 
збільшилась у 8 разів? (Відповідь. На 30о). 

343. У скільки разів зменшиться швидкість деякої хімічної реакції 
при зниженні температури з 140оС до 100оС, якщо 
температурний коефіцієнт швидкості цієї реакції дорівнює 3? 
(Відповідь. У 81 раз). 

344. У скільки разів зросте швидкість деякої реакції при підвищенні 
температури від 30оС до 70оС, якщо температурний коефіцієнт 
швидкості цієї реакції дорівнює 3? (Відповідь. У 81 раз). 

345. При 400оС деяка реакція закінчується за 10 хв, а температурний 
коефіцієнт її швидкості дорівнює 2. Скільки часу ця реакція 
відбуватиметься при температурі 350оС? (Відповідь. 640 хв). 

346. У скільки разів зросте швидкість деякої реакції при підвищенні 
температури на 30оС, якщо температурний коефіцієнт швидкості 
цієї реакції дорівнює 3? (Відповідь. У 27 раз). 

347. Розрахуйте температурний коефіцієнт швидкості реакції, якщо 
при зростанні температури на 30о швидкість реакції зростає в 
15,6 раз? (Відповідь. 2,5). 
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348. Температурний коефіцієнт швидкості деякої реакції 
дорівнює 2,3.     У скільки разів зросте швидкість цієї реакції, 
якщо підвищити температуру на 25оС? (Відповідь. У 8 раз). 

349. При температурі 150оС деяка реакція здійснюється за 10 хв. 
Приймаючи температурний коефіцієнт швидкості реакції за 2,5, 
розрахувати за який час здійснюється ця реакція, якщо 
проводити її: а) при 200оС; б)при 80оС. (Відповідь. а)6 с; б)102 
год). 

350. Дві реакції відбуваються при 25оС з однаковою швидкістю. 
Температурний коефіцієнт швидкості першої реакції 
дорівнює 2,0, а другої – 2,5. Знайти відношення швидкостей цих 
реакцій при 95оС. (Відповідь. 4,8). 

 
5.1.4  Хімічна рівновага 

 
 Хімічні реакції бувають необоротні та оборотні. Реакції, які 
проходять в одному напрямку до повної витрати однієї з реагуючих 
сполук, є необоротними. 
 Реакції, що за однакових умов протікають у протилежних 
напрямках і при цьому жодна з реагуючих речовин на витрачається 
повністю, називаються оборотними. 
 Для позначення оборотних реакцій використовують знак 
оборотності (), який показує, що поряд з прямою реакцією 
одночасно відбувається і зворотна. 
 На початку оборотної реакції швидкість прямої більша ніж 
зворотної   vпрvзв. Із зниженням концентрації вихідних сполук і 
підвищенням концентрації продуктів реакції швидкість прямої 
зменшується, а зворотної – зростає. Через деякий час швидкості 
прямої та зворотної реакції стають однаковими vпр= vзв тоді настає 
хімічна рівновага. 

Графічно це виглядає як на рис.2, де:  
Ср – рівноважна концентрація; 
А – зменшення концентрації вихідних речовин; 
В – збільшення концентрації продуктів реакції 
У 1884 р. французький учений Ле Шательє виявив 

закономірність впливу зовнішніх умов на рівновагу    оборотних 
хімічних  реакцій, яка дістала  назву  принципу   Ле Шательє. 
Принцип формулюється  таким чином: 
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якщо   умови,  за   яких     система  знаходиться  в  рівновазі, змінити, 
то рівновага змінюється в напрямку тих процесів, які протидіють 
цій зміні. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рівновагу системи можна змінити через зміну концентрації, 

температури, тиску. 
 У разі збільшення концентрацій вихідних речовин рівновага 
зміститься в бік продуктів реакції. Із збільшенням концентрації 
продуктів реакції рівновага зміститься в бік вихідної речовини. 

У термохімічних реакціях при підвищенні температур 
рівноважної системи рівновага зміститься в бік ендотермічної реакції, 
а при зниженні температури – у бік екзотермічної. 

У реакціях між газами із збільшенням тиску рівновага 
зміщується в бік утворення меншого об’єму, а при зменшенні – у бік 
утворення більшого об’єму. 

 
Приклад 1. При 30С швидкість реакції 0,15 моль/лхв, а при 50С – 
2,4 моль/лхв. Розрахувати температурний коефіцієнт реакції. 

 
Дано:                                                           Розв’язання: 

     t1 = 30oC                                                        10
12

12 tt

tvtv


   
     t2 = 50oC                   Яке значення має температурний коефіцієнт? 

     v(t1)=0,15моль/лхв                         210

3050

15,015,04,2  


; 

     v(t2)=2,4моль/лхв                                      215,04,2   ; 
                 - ?                                                              = 4. 
 

                          t                 t(c) 

C 
(моль/л) 
 
 
 
 

Ср 

А 

В 

Рисунок 2. Зміна концентрації 
речовин з часом 
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Відповідь: температурний коефіцієнт реакції дорівнює 4. 
   
Приклад 2. Як зміниться рівновага реакції 2СО2  2СО + О2 при 
підвищенні тиску? 
 

2СО2  2СО + О2 

                                                2V                 3V      
 При розв’язанні задачі використовуємо наслідок з принципу Ле 
Шательє. Оскільки всі речовини перебувають в газоподібному стані, 
то при підвищенні тиску хімічна рівновага зміститься в бік менших 
об’ємів, тобто вліво. 
 Відповідь: хімічна рівновага зміститься в бік СО2, тому що в 
правій частині рівняння 3 об’єми, а в лівій – 2 об’єми. 

 
351. Як збільшення концентрації вуглекислого газу позначиться на 

зміщенні рівноваги в такій системі: 2CO  CO2 + C? (Відповідь. 
Зміститься ліворуч). 

352. Як зменшення концентрації сульфур (VI) оксиду позначиться 
на зміщенні хімічної рівноваги в системі 2SO2 + O2  2SO3? 
(Відповідь. Зміститься праворуч). 

353. Як збільшення тиску позначиться на зміщенні хімічної 
рівноваги в системі 3H2 + N2  2NH3 + Q? (Відповідь. 
Зміститься праворуч). 

354. Як з допомогою тиску можна змістити хімічну рівновагу в 
системі 2CO + O2  2CO2 + Q в бік утворення продукту реакції? 
(Відповідь. Збільшити тиск). 

355. Для якої з реакцій підвищення тиску приводить до збільшення 
виходу продуктів реакції: 

               а) 2NO + O2  2NO2, 
               б) 2H2O(г)  2H2 + O2? 
               (Відповідь. а)). 
356. Як з допомогою тиску змістити хімічну рівновагу в системі 

4HCl + O2  2CI2 + 2H2O(г) 
        в бік прямої реакції?  (Відповідь. Збільшити тиск). 
357. Як зміститься рівновага реакції 2СО + О2  2СО2 + Q при 

підвищенні температури? (Відповідь. Зміститься ліворуч). 
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358. Як з допомогою температури змістити хімічну рівновагу в 
системі Fe3O4 + 4CO  3Fe + 4CO2 – 43,7 кДж?  (Відповідь. 
Зміститься ліворуч при зниженні температури). 

359. Які з позначених нижче факторів будуть впливати на зміщення 
рівноваги в бік прямої реакції за схемою  

3А(тв.) + 2В(г)  2С(г) + Q: 
               а)підвищення тиску; 
               б)збільшення поверхні речовини А; 
               в)підвищення температури; 
               г)зниження температури? 
               (Відповідь. б), г)). 
360. Які з позначених нижче факторів будуть впливати на зміщення 

рівноваги в бік прямої реакції за схемою А(тв) + 2В(г)  2С(г) + Q: 
               а)підвищення тиску; 
               б)збільшення поверхні речовини А; 
               в)підвищення температури; 
               г)зниження температури? 
       (Відповідь. б), г)). 

 
5.1.5  Константа хімічної рівноваги 

 
 Кількісною характеристикою хімічної рівноваги є її константа. 

Константа рівноваги – це відношення констант швидкості 
прямої та зворотної реакцій 

,
2

1

k

k
K   

де К – константа рівноваги, 
      k1 і k2 – константи швидкостей прямої і зворотної реакцій. 

 Наприклад, у хімічній реакції 
2SO2 + O2  2SO3 

швидкість прямої реакції, згідно із законом діючих мас, дорівнює 
v1 = k1C

2(SO2)C(O2), 
швидкість зворотної реакції така: 

v2 = k2C
2(SO3). 

У момент установлення рівноваги v1 =  v2, тобто 
k1C

2(SO2)C(O2) = k2C
2(SO3),  або 
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оскільки відношення k1/k2 є константою рівноваги, то останнє 
рівняння можна записати так: 

)()(

)(C

22
2

3
2

OCSOC

SO
K  . 

 Константа хімічної рівноваги показує, що за умови рівноваги 
концентрації всіх речовин зв’язані між собою: при зміні концентрації 
будь-якої з реагуючих речовин змінюються концентрації всіх інших 
речовин. У результаті встановлюється новий стан рівноваги і нові 
концентрації, але співвідношення між ними залишається незмінним, 
воно відповідає константі рівноваги. 

 Для гетерогенних реакцій, до аналогічного виразу закону 
діючих мас, входять концентрації тільки тих речовин, які 
перебувають у газовій або рідкій фазі. Наприклад, для реакції 

СО2 + С  2СО 
константа рівноваги дорівнюватиме 

)(

)(C

2

2

COC

CO
K  . 

 Константа рівноваги залежить від температури та природи 
реагуючих речовин. 

Числове значення константи рівноваги характеризує глибину 
перебігу процесу в момент досягнення стану рівноваги. При K1 
вихід реакції великий, при K<1 малий. 

 
Приклад. Реакція сполучення азоту й водню зворотна і проходить за 
рівнянням N2 + 3H2  2NH3. У стані рівноваги концентрації 
реагуючих речовин становлять: С(N2)=0,01 моль/л, С(Н2)=2 моль/л, 
С(NН3)=0,4 моль/л. Обчислити константу рівноваги і вихідні 
концентрації азоту й водню. 

  Дано:                                                      
  Cp(N2) = 0,01 моль/л                                                   Розв’язання: 
  Cp(H2) = 2 моль/л                             
  Сp(NH3) = 0,4 моль/л                                          N2 + 3H2  2NH3 
 
  K - ?;  C0(N2) - ?; C0(H2) - ?    Виразимо константу хімічної рівноваги 

так: 

95



 
 

 
   .2

3
2

3
2

HCNC

NHC
K   

Підставляючи значення рівноважних концентрацій, отримаємо 

.2
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K  

Визначаємо вихідні концентрації азоту та водню таким чином: 
(N2) : (NH3) = 1 : 2; 
(H2) : (NH3) = 3 : 2; 
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C0(N2) = 0,01 + 0,2 = 0,21 моль/л; 
C0(H2) = 2 + 0,6 = 2,6 моль/л. 

 
Відповідь: константа рівноваги реакції дорівнює 2, вихідні 

концентрації азоту й водню відповідно дорівнюють 0,12 моль/л та 2,6 
моль/л. 

 
361. При деякій температурі рівноважні концентрації реакції 

2SO2+O22SO3 дорівнюють: [SO2]=0,04 моль/л; 
[O2]=0,06 моль/л; [SO3]=0,02 моль/л. Визначити константу 
рівноваги реакції. (Відповідь. 4,17). 

362. Знайти константу рівноваги реакції N2 + 3H2  2NH3, якщо в 
стані рівноваги концентрація аміаку складає 0,4 моль/л, 
азоту0,3 моль/л, а водню – 0,10 моль/л. (Відповідь. 533,3). 

363. Визначити вихідні концентрації реагуючих речовин у реакції  
2NO + O2  2NO2, якщо рівноважна концентрація NO2 дорівнює 
0,8 моль/л, кисню – 0,2 моль/л, а NO – 0,4 моль/л. (Відповідь. 1,2 
моль/л NO; 0,6 моль/л O2 ). 

364. Обчислити рівноважні концентрації речовин у реакції 
2А+3ВА2+В3, якщо вихідна концентрація [А]=0,5 моль/л, 
[В]=0,8 моль/л, а рівноважна [А2В3]=0,2 моль/л. (Відповідь. 0,1 
моль/л А; 0,2 моль/л В ). 

365. Константа рівноваги реакції А+ВС+Д дорівнює 1. Вихідна 
концентрація речовини А=2 моль/л, В=10 моль/л. Визначити, 
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скільки прореагувало речовин А і скільки – В? (Відповідь. 1,67 
моль/л ). 

366. Реакція проходить за рівнянням А+ВС+Д. Рівноважна 
концентрація речовини [В]=0,5 моль/л, [С]=0,2 моль/л, 
константа рівноваги реакції 0,04. Визначити вихідні 
концентрації А і В. (Відповідь. 2,2 моль/л А; 0,7 моль/л В ). 

367. Вихідні концентрації NO i Cl2 у системі 2NO+CI22NOCl 
складають відповідно 0,5 моль/л і 0,2 моль/л. Обчислити 
константу рівноваги, якщо до моменту встановлення рівноваги 
прореагувало 20% нітроген (ІІ) оксиду азоту. (Відповідь. 0,417 ). 

368. Знайти константу рівноваги реакції N2O42NO2, якщо вихідна 
концентрація [N2O4]=0,08 моль/л, а до моменту встановлення 
рівноваги дисоціювало 50% N2O4. (Відповідь. 0,16 ). 

369. У замкнутому сосуді перебігає реакція АВ(г) А(г)+ В(г) 

Константа рівноваги реакції дорівнює 0,04, а рівноважна 
концентрація речовини В0,02 моль/л. Знайти вихідну 
концентрацію речовини АВ. Скільки відсотків речовини АВ 
розклалось? (Відповідь. 66,67% ). 

370. Константа рівноваги реакції А+ВС+Д дорівнює 1. Вихідна 
концентрація [А]о=0,02 моль/л. Скільки процентів речовини А 
прореагувало, якщо вихідні концентрації [В]о дорівнюють 
(моль/л): а)0,02; б)0,1; в) 0,2 ? (Відповідь. а)50%; б)83,3%; 
в)90%). 
 
5.2 Термохімія. Розрахунки за термохімічними рівняннями 

реакцій 
 

Перебіг багатьох хімічних реакцій супроводжується виділенням 
або вбиранням тепла. Це пов’язано із перетворенням внутрішньої 
енергії, яка завжди знаходиться в прихованій формі і під час хімічних 
реакцій може перетворюватись в теплову, електричну, світлову, 
механічну. Галузь хімії, яка вивчає закономірності взаємних 
перетворень теплової і внутрішньої енергії речовин, називається 
термохімією. 

Реакції, під час яких внутрішня енергія речовин перетворюється 
в теплову (тепло виділяється), називаються екзотермічними. 

Реакції, під час яких теплова енергія речовин перетворюється у 
внутрішню енергію (тепло поглинається), називаються 
ендотермічними. 
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Кількість теплоти, яка виділяється або поглинається в процесі 
хімічних реакцій, називається тепловим ефектом реакції. 

Хімічні рівняння, в яких зазначено тепловий ефект реакції, 
називаються термохімічними рівняннями. 

Наприклад, рівняння екзотермічних реакцій такі: 
СН4 + 2О2  СО2 + 2Н2О + 891 кДж; 

Сu  + Cl2   CuCl2 + 223 кДж. 
Рівняння ендотермічних реакцій такі: 

N2 + O2  2NO  180,5 кДж; 
СО2 + С  2СО  160 кДж. 

Теплові ефекти реакцій, як правило, визначають для речовин, 
що окислюються під час реакцій у кількості речовини 1 моль. Тому в 
термохімічних рівняннях допускаються і дробові коефіцієнти 

Н2 + 0,5О2  Н2О + 258,8 кДж; 
О2  2/3О3  96 кДж. 

Якщо в термохімічному рівнянні не використовуються дробові 
коефіцієнти, то кількість теплоти зазначається з розрахунку кількості 
моль речовини, що окислюється. 

Порівняйте: 
2С2Н2 + 5О2  4СО2 + 2Н2О + 2600 кДж; 
С2Н2 + 2,5О2  2СО2 + Н2О + 1300 кДж. 

Одиницею вимірювання теплового ефекту реакції є джоуль на 
моль (Дж/моль) чи кілоджоуль на моль (кДж/моль). Кількість 
теплоти, яка виділяється при хімічних реакціях, прямо пропорційна 
кількості речовини, що бере участь у хімічній реакції 

Q = Qм, 
де Q – кількість теплоти, 
       кількість речовини, 
     Qм – тепловий ефект реакції. 
 Ця формула використовується в обчисленнях за термохімічними 
рівняннями. 

 
Приклад. Визначити масу заліза, що перетвориться в залізну 
окалину, якщо при цьому виділилось 112 кДж теплоти, а при 
утворенні 1 моль окалини виділяється 1118 кДж теплоти? 
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   Дано:                                                         Розв’язання: 
Q = 112 кДж                                   3Fe + 2O2  Fe3O4 + 1118 кДж. 
Qм = 1118 кДж       1.Записуємо співвідношення між кількістю 

речовини заліза                  і кількістю виділеної 
теплоти так: 

   m(Fe) - ?                                           (Fe) : Q = 3 : QМ,  звідси 

                                                ;
3

MQ

Q
Fe


  

  .3,0
1118

1123
моль

кДж

кДж
Fe 


  

2.Обчислюємо масу заліза у такий спосіб: 
m = M; 

M(Fe) = 56 г/моль; 
m(Fe) = 0,3 моль  56 г/моль = 16,8 г. 

 
Відповідь: у залізну окалину перетвориться 16,8 г заліза. 
 

371. За термохімічним рівнянням S + O2 = SO2 + 297 кДж обчислити 
масу сірки, яка згоряє з виділенням 9,3 кДж теплоти. (Відповідь. 
1г ). 

372. При взаємодії алюмінію масою 9 г з киснем виділилось 274,44 
кДж теплоти. Скласти термохімічне рівняння цієї реакції. 
(Відповідь. 4Al+2O22Al2O3+3297кДж). 

373. Знаючи, що тепловий ефект горіння вуглецю дорівнює 393,5 
кДж, теплоти, обчислити, чи достатньо спалити 0,2 кг вуглецю, 
щоб одержати 7300 кДж теплоти. (Відповідь. Недостатньо). 

374. Скласти термохімічне рівняння горіння метану, якщо відомо, 
що при згорянні метану об’ємом 105,26 л (н.у.) виділилось 4187 
кДж теплоти. (Відповідь. СН4+2О2СО2+2Н2О+890,86 кДж ). 

375. За термохімічним рівнянням реакції 
CH4+2O2=CO2+2H2O+891кДж розрахувати об’єм спаленого 
метану, якщо при цьому виділилось 1782 кДж теплоти. 
(Відповідь. 44,8 л ). 

376. При спалюванні ацетилену кількістю речовини 1 моль 
виділяється 1300 кДж теплоти. Яка кількість теплоти виділиться 
при спалюванні ацетилену, одержаного з технічного кальцій 
карбіду масою 147,13 г, що містить 13% домішок? (Відповідь. 
2600 кДж ). 
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377. Згоряння 1 моль бензолу супроводжується виділенням 3301,2 
кДж теплоти. Скласти термохімічне рівняння реакції і 
розрахувати масу та об’єм парів бензолу (н.у.), необхідних для 
виділення 825,3 кДж теплоти. (Відповідь. 
2С6Н6+15О212СО2+6Н2О+6602 кДж; 19,5 г; 5,6 л ). 

378. При сполученні 21 г заліза з сіркою виділилось 36,54 кДж 
теплоти. Скласти термохімічне рівняння цієї реакції. (Відповідь. 
Fe+SFeS+97,44кДж ). 

379. Скласти термохімічне рівняння реакції одержання метанолу із 
синтез-газу, якщо відомо, що витрачається 2,8 кг карбон (ІІ) 
оксиду і виділяється 10900 кДж теплоти. Обчислити масу 
витраченого синтез-газу. (Відповідь. СО+2Н2СН3ОН+109 
кДж; 3,2 кг). 

380. Обчислити кількість теплоти та об’єм карбон (IV) оксиду, які 
утворюються при спалюванні етанолу об’ємом 20 мл (густина   
0,8 г/мл). Тепловий ефект реакції 1410 кДж. (Відповідь. 4994 
кДж; 15,6 л ). 

 
6 РОЗЧИНИ 

6.1 Знаходження масової частки розчиненої речовини 
 
Під масовою часткою розчиненої речовини розуміють 

відношення маси розчиненої речовини до маси розчину. 
Визначається в абсолютних величинах або в процентах таким чином: 
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 Масова частка показує, скільки грамів розчиненої речовини 
міститься в 100 г розчину. 

 
Приклад 1. Обчислити масу солі в розчині масою 400 г з масовою 
часткою  солі 10%. 

 
 Дано:                                                      Розв’язання: 

  m(р-ну) = 400 г                              

  (солі) = 10%                                       
 ;нурm

соліm
солі


        

  m(солі) - ?                                           m(солі) = m(р-ну); 
                                                               m(солі) = 0,1  400 = 40 г.    

100



 
 

 
Відповідь: маса солі в розчині становить 40 г. 
 

Приклад 2. Потрібно приготувати розчин масою 500 г із масовою 
часткою калій хлориду 14%. Визначити необхідні маси солі і води. 

 
      Дано:                                                           Розв’язання: 

    m(р-ну) = 500 г                           

    (KCl) = 14%                      m(KCl) =
   

;
100

KClнурm 
 

    m(KCl) = ?                            ;70
100

14500
г

г
KClm 


      

    m(H2O) = ?                                 m(H2O) = m(р-ну)  m(KCl); 
                                                m(H2O) = 500 г  70 г = 430 г. 
 
Відповідь: для приготування розчину треба взяти 70 г KCl і 430 

г води. 
 

381. У воді масою 150 г розчинили калій хлорид  масою 10 г. 
Обчислити масову частку солі в добутому розчині. (Відповідь. 
6,25%). 

382. Яку масу солі треба взяти, щоб виготовити розчин масою 2 кг із 
масовою часткою солі 15%? (Відповідь. 0,3 кг). 

383. Скільки солі треба додати до 5 кг води, щоб масова частка її в 
розчині становила 20%? (Відповідь. 1,25 кг.) 

384. Обчислити масу води, яку треба долити до 60 г солі, щоб 
одержати розчин із масовою часткою солі 15%. (Відповідь. 340 
г). 

385. Випарюванням 250 г морської води добуто 10 г солі. Визначити 
масову частку солі в морській воді. (Відповідь. 4%). 

386. До 1 л вапняної води з масовою часткою кальцій гідроксиду 0,1 
додали 0,5 л води. Обчислити масову частку Ca(OH)2 в 
утвореному розчині (густина розчину дорівнює густині води). 
(Відповідь. 6,7%). 

387. Мідний купорос CuSO4
.5H2O масою 100 г розчинили в 400 г 

розчину купрум (ІІ) сульфату з масовою часткою CuSO4  4%. 
Визначити масову частку купрум (ІІ) сульфату  в добутому 
розчині. (Відповідь. 16%). 
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388. Обчислити масову частку ферум (ІІ) сульфату  в розчині, що 
утворився внаслідок розчинення у 361 г води 139 г залізного 
купоросу FeSO4

.7H2O.  (Відповідь. 15,2%). 
389. Визначити масову частку хлоридної кислоти у розчині, 

одержаному розчиненням 33,6 л гідроген хлориду в 245,25 г 
води (н.у.). (Відповідь. 18,25%).  

390. Яка масова частка кальцій карбонату в розчині, виготовленому 
із 0,2 моль солі і 172,4 води? (Відповідь. 10,4%). 

 
6.2  Молярна та нормальна концентрація розчинів 

 
 Молярною концентрацією розчину називається відношення 
кількості речовини, розчиненої в розчині, до об’єму розчину 
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 Молярна концентрація показує, скільки молів речовини 
міститься в 1 л розчину. 
 Молярною концентрацією еквівалента розчину (нормальна 
концентрація) називається відношення кількості еквівалентів 
речовини, розчиненої в розчині, до об’єму розчину 
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Нормальна концентрація показує, скільки молів еквівалентів 
речовини міститься в 1 л розчину. 
 Еквіваленти (Е) – це реальні або умовні частинки речовини, що 
у z разів менші за відповідну їм формальну одиницю цієї речовини. 

Параметр z – це еквівалентне число. Воно показує, скільки 
еквівалентів речовини умовно “міститься” в одній формальній 
одиниці цієї речовини. 
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Еквівалентне число (і еквівалент) можна визначити тільки для 
конкретної реакції. 

Так, для реакції повної нейтралізації сульфатної кислоти 
Е(H2SO4) = 1/2H2SO4, тобто еквівалентне число z = 2. 

Молярна маса еквівалентів (MЕ) – це маса одного моля 
еквівалентів речовини (г/моль). Її визначають як частку від ділення 
молярної маси речовини на її еквівалентне число. Наприклад 
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Приклад. Обчислити масу цинк хлориду, потрібну для 

приготування 250 мл децинормального розчину його. 
 

  Дано:  
V = 250 мл   
 
CH(ZnCl2)=0,1 моль/л 

Розв’язання: 

 

;/68
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25,3565
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m(ZnCl2) - ?                  
С .

V
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              Підставимо в отриману формулу значення Е 

Е = ,
ЕM

m
     тоді 

VM

m
C

E
H 
    звідси 

m = CHMEV ; 
m(ZnCl2) = 0,1 моль/л  68 г/моль  0,25 л = 1,7 г. 

 
Відповідь: маса цинк хлориду1,7 г. 
 

391. У воді розчинили 10 г натрій гідроксиду. Об’єм розчину 
виявився таким, що дорівнює 250 мл. Визначити молярну 
концентрацію NaOH у розчині. (Відповідь. 1 моль/л).  

103



 
 

392. Обчислити масу цинк хлориду, потрібну для приготування 
250 мл децимолярного розчину його. (Відповідь. 1 моль/л). 

393. Обчислити масу натрій хлориду, потрібну для приготування 
200 мл децимолярного розчину. (Відповідь. 1,17 г). 

394. Яку масу натрій хлориду можна отримати випарюванням 0,1 л 
розчину з концентрацією NaCI 0,2 моль/л?  (Відповідь. 1,17 г). 

395. Визначити молярну концентрацію натрій гідроксиду в розчині, 
коли відомо, що в 2 л цього розчину міститься 16 г NaOH. 
(Відповідь. 0,21 моль/л). 

396. Обчислити масу алюміній сульфату, що міститься в 200 мл 2М 
розчину. (Відповідь. 136,8 г). 

397. Скільки г Na2CO3 міститься у 500 мл 0,25 н. розчину? 
(Відповідь. 6,625 г). 

398. В якому об’ємі 0,1 н. розчину міститься 8 г CuSO4? (Відповідь. 
1л). 

399. Визначити нормальну концентрацію розчину фосфатної 
кислоти, приготовленого розчиненням 5 г H3PO4 у 95 г води ( = 
1,025 г/мл). (Відповідь. 1,6 н.). 

400. Визначити нормальність ферум (ІІІ) хлориду, якщо в 0,3 л 
розчину міститься 32,44 г FeCI3. (Відповідь. 2 н.). 

 
У задачах часто розглядають змішування декількох розчинів 

однієї і тієї ж речовини. У таких випадках при вивченні умови задачі 
зручно схематично зобразити посудину з розчинами, що змішуються: 

 
m1  
1  

 

 
+ 

m2  
2  

 

 
 

m3 = m1 + m2  
3 

 
Розчин 1  Розчин 1  Виготовлений 

розчин 
 
Кожний розчин характеризується визначеними масою (m1 і m2) і 

масовою часткою розчиненої речовини (1 і 2 ) або процентною 
концентрацією (С1 і С2). Після їхнього зливання маса  розчину, що 
утворився, дорівнює сумі мас вихідних розчинів (m1 + m2). На схемі 
біля кожного розчину наводять його кількісні характеристики. 

У процесі розв'язання задач даного типу, в алгебраїчних 
рівняннях відображають закон зберігання маси речовин. У вигляді 
рівняння записують, що маса розчиненої речовини при змішуванні 
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розчинів не змінилася. Масу розчиненої речовини в рівнянні подають 
як добуток маси розчину на масову частку розчиненої речовини, 
виражену десятковим дробом 

m11 + m22 = (m1 + m2). 

Одна з величин, що фігурують у рівнянні, звичайно є 
невідомою, яку необхідно знайти. Серед компонентів, які 
змішуються, може бути чистий розчинник (його розглядають як 
розчин із концентрацією, що дорівнює нулю, тобто  = 0) і суха 
речовина без розчинника (його розглядають як розчин з 
стопроцентною концентрацією, тобто  = 1). 

Таким чином, розв'язок задач на обчислення концентрацій 
розчинів, де немає хімічної взаємодії (приготування розчинів, 
змішування, випарювання розчинника, видалення розчиненої 
речовини та ін.), можна зводити до однієї схеми. 

У задачах, де потрібно концентрацію, визначену в одних 
одиницях виміру, виразити в інших одиницях, записують рівність 
двох алгебраїчних виразів, які визначають масу розчиненої речовини 
в тій самій кількості розчину, виходячи з одиниць виміру 
концентрацій, про які говориться в умові задачі.  

 
6.3 Розчини кристалогідратів 

 
Приклад 1. Глауберову сіль (Na2SO410H2O) масою 64,4 г 
(Na2SO410H2O) розчинили у 135,6 г води. Визначити масову частку 
натрій сульфату в утвореному розчині. 

                                                   
 Дано:               Розв’язання: 

m(Na2SO4·10H2O) = 64,4 г                                      І спосіб   
m(H2O) = 135,6 г 64,4г Na2SO4·10H2O + 135,6г Н2О   
                                                     х% Na2SO4, 

                                               М(Na2SO4·10H2O) = 322 г/моль. 
ω(Na2SO4) - ? 
                                       1)   322 г Na2SO4 · 10 H2O — 142 г Na2SO4 

                                            64,4 г                            —  m  г  Na2SO4, 

m(Na2SO4)  = 
322

1424,64 
 = 28,4 г. 

2) m(р-ну) =  m(Na2SO4·10H2O) +  m(H2O) =  64,4 + 135,6 = 200 г; 
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2 спосіб 

1.Масова частка Na2SO4 у кристалогідраті визначається так: 
 

  .44,0
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OHSONaM
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2.Масу розчину знаходять у такий спосіб: 
m(р-ну) = m(Na2SO410H2O) + m(H2O) = 64,4 + 135,6 = 200 г. 
3.Записують закон збереження маси розчиненої речовини таким 

чином: 
1 m(Na2SO410H2O) + 2m(H2O) = m(р-ну), 

0,44  64,4 + 0  135,6 =   200, 
 

(Na2SO4) = 
200

4,6444,0 
= 0,142 = 14,2%. 

 
Відповідь: масова частка натрій сульфату 14,2%. 
 

Приклад 2. Визначити масу розчину купрум (ІІ) сульфату з масовою 
часткою купрум (ІІ) сульфату 2%, в якому треба розчинити 24 г 
мідного купоросу, щоб отримати розчин з масовою часткою купрум 
(ІІ) сульфату 6%. 

 
      Дано:     Розв’язання: 

ω1(CuSO4) = 2%           x г 2%  розч. CuSO4+24г CuSO4 ·5H2O → 6%              
CuSO4, 

m(CuSO4 ·5H2O)=24г                      
ω2(CuSO4) = 6%    1)   m1(CuSO4) = 0,02x г    у CuSO4 ;           
     m(р-ну)  ?           M(CuSO45H2O) = 250 г/моль;  
 
                2) 250 г CuSO4 ·5H2O  — 160 г CuSO4 

                                        24 г                —     у;  

                                                       у =
250

16024 
=15,36 г; 

 
1) m(CuSO4) = (0,02x+15,36) г,                  m(р-ну) = (х + 24) г 
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24

100)36,1502,0(




x

x
; 

6x +144  = 2x +1536;  4x = 1392; x = 348 г. 
 

Відповідь: маса розчину з  = 2% дорівнює 348 г. 
 

401. Визначити концентрацію купрум (II) сульфату в розчині, що 
утвориться при розчиненні 10 г мідного купоросу в 150 г води. 
(Відповідь. 4%).   

402. Скільки грамів залізного купоросу FeSO47H2O і води 
необхідно взяти для приготування 400 г розчину з масовою 
часткою ферум (ІІ) сульфату 7%? (Відповідь. 51,2 г FeSO47H2O; 
348,8 г води). 

403. Визначити масу води, в якій треба розчинити 20 г мідного 
купоросу, щоб утворився 4% розчин купрум (II) сульфату. 
(Відповідь. 300 г). 

404. Яку масу залізного купоросу необхідно розчинити у 186,2 г 
води для одержання розчину з масовою часткою ферум (ІІ) 
сульфату 3,8%? (Відповідь. 13,9 г). 

405. Визначити концентрацію купрум (II) сульфату в розчині, який 
утвориться при розчиненні 8 г мідного купоросу в 116  г  2%-
ного розчину купрум (II) сульфату. (Відповідь. 6%). 

406. Визначити масу мідного купоросу, яку треба розчинити в 232 
г 2%-ного розчину купрум (II) сульфату, щоб утворився 6%  
розчин купрум (II) сульфату. (Відповідь. 16 г). 

407. Визначити масу 2%-ного розчину купрум (II) сульфату, в 
якому треба розчинити  24 г мідного купоросу, щоб утворився 
6%-ний розчин купрум (II) сульфату. (Відповідь. 348 г). 

408. Визначити маси мідного купоросу та 2%-ного розчину купрум 
(II) сульфату, необхідних для виготовлення 620 г 6%-ного 
розчину купрум (II) сульфату. (Відповідь. 40 г мідного купоросу;  
580 г розчину). 

409. Яку масу глауберової солі Na2SO4·10H2O необхідно розчинити 
у 500 г 3%-ного розчину натрій сульфату, щоб одержати розчин 
з масовою часткою Na2SO4 8% ? (Відповідь. 69,44 г). 

410. Визначити масу води, в якій треба розчинити 80 г суміші 
безводного калій карбонату (15%) і його кристалогідрату 
K2CO3·2H2O,щоб утворився розчин з масовою часткою калій 
карбонату  20%. (Відповідь. 250 г). 
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6.4  Приготування розчинів із розчину і розчиненої речовиви 
 

Приклад 1 .  У 100 г  розчину хлоридної кислоти з масовою часткою 
гідроген хлориду 10% розчинили 2,9 л гідроген хлориду, виміряного 
при 17°С та тиску 98,3 кПа. Визначити масову частку гідроген 
хлориду в отриманому розчині. 

 
Дано:         Розв’язання: 

  m1(р-ну) = 100 г                     

  ω1(HCl) = 10%                       
  ;

%100

нурm

HClm
HCl




  

  V(HCl) = 2,9 л          m2(р-ну) = m1(р-ну) + m(HCl); 

   tº = 17ºC                                     
  ;

%100

1

1
1 нурm

HClm
HCl




  

   p = 98,3 кПа                                   

    2(HCl) - ?                                  
;

%100
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m2(HCl) = ν · М = 0,12 · 36,5 = 4,38 г; 

m2(HCl) = m1(HCl) + m2(HCl) = 10 г + 4,38 г = 14,38 г; 

    .78,13
38,4100

%10038,14
2 г

гг

г
HCl 




  

 
Відповідь:  масова частка гідроген хлориду 13,78 %. 

 
Приклад 2. У якій кількості  розчину з масовою часткою глюкози 5% 
необхідно розчинити 120 г її, щоб отримати  розчин з масовою 
часткою глюкози 8%? 
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Дано:                       
1(глюкози)=5% 
m(глюкози)=120 г 

Розв’язання: 
1 спосіб (алгебраїчний)  

Шукана величина х – маса розчину з масовою 
часткою                                       

2(глюкози) = 8%            глюкози   5%.   В   
алгебраїчному 

рівнянні   запишемо,  що  маса   глюкози   в   
утвореному розчині дорівнює її масі, яка 
міститься в  х  г розчину з  = 5%   плюс  120 г, 

m1(р-ну) - ? 

що   розчинили в останньому. Маса розчину, що утворився, дорівнює 
(х + 120) г і в ньому міститься (х + 120)0,08 г глюкози. У х г розчину 
з масовою часткою глюкози 5% знаходиться 0,05 г глюкози. 

Схема зміни кількісного складу розчину при розчиненні 
глюкози така: 

 
m1 = х 

1 = 0,05 
 

 
+ 

m2 = 120 
2 = 1 

 

 
 

m3 = 120 + х 
3 = 0,08 

 
Розчин 1  Глюкоза  Виготовлений 

розчин 
 

Таким чином, 0,05х + 120 = (х + 120)0,08, звідси х = 3680. 
 

2 спосіб (арифметичний) 
 Складну задачу розчленуємо на поетапні. 
1.Скільки води міститься в 100 г 5%-ного розчину? 

100  5 = 95 г. 
2.Скільки глюкози необхідно розчинити в 95 г води, щоб 

утворився 8%-ний розчин? 
У 92 г води необхідно розчинити 8 г глюкози,  
у 95 г         ”            ”            ”          х       ”, 
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895
х 8,26 г. 

3.Скільки глюкози необхідно розчинити в 100 г 5%-ного 
розчину, щоб утворився 8%-вий розчин? 

8,26 – 5 = 3,26 г. 
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4.У якій кількості 5%-ного розчину глюкози необхідно 
розчинити 120 г її, щоб утворився 8%-ний розчин? 

У 100 г розчину необхідно розчинити 3,26 г глюкози,  

у х             ”              ”                    ”        120 г        ”, 





26,3

100120
х 3680 г. 

Відповідь: глюкозу необхідно розчинити в 3680 г розчину з 
масовою часткою глюкози 5%. 

 

411. У 300 мл хлоридної кислоти з масовою часткою гідроген 
хлориду 20% і густиною 1,1 г/мл розчинили 11,2 л (н.у.) 
гідроген хлориду. Обчислити масову  частку розчиненої 
речовини у добутому розчині. (Відповідь. 24,2%). 

412. Визначити масову частку купрум (II) сульфату в розчині, 
одержаному при  розчиненні 50 г мідного купоросу в 250 г 
розчину купрум (II) сульфату з масовою часткою  речовини 
6,4%. (Відповідь. 16%). 

413. Скільки натрій хлориду треба додати до 500 г розчину з 
масовою часткою натрій хлориду 5% для отримання розчину з 
масовою часткою NaCl 10%.  (Відповідь. 27,8 г). 

414. Скільки калій гідроксиду треба додати до 1025 г розчину  його 
з масовою  часткою розчиненої речовини 10%, необхідного для 
отримання розчину  з масовою часткою речовини КОН 40% ? 
(Відповідь. 512,5 г). 

415. Через 150 г розчину з масовою часткою H2S 5% пропустили 
2,24 л (н.у.) гідроген сульфіду. Обчислити масову  частку H2S в 
отриманому розчині. (Відповідь. 7,1%). 

416. Скільки г NaNO3 необхідно додати до 160 г розчину цієї солі з 
масовою часткою розчиненої речовини 10%, щоб отримати 
розчин цієї солі з масовою   часткою речовини 20% ? (Відповідь. 
20 г). 

417. У скількох г розчину КСl з масовою  часткою розчиненої 
речовини 5%  необхідно розчинити 7 г КСl, щоб отримати 
розчин цієї солі з масовою  часткою речовини 15% ? (Відповідь. 
59,5 г). 
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418. Скільки г натрій сульфату  та розчину з масовою  часткою 
Na2SO4  20% необхідно взяти для приготування 160 г розчину з 
масовою часткою розчиненої речовини 30% ? (Відповідь. 20 г). 

419. Визначити маси аргентум нітрату та його  10%-ного розчину, 
які необхідні для  виготовлення 270 г розчину з масовою  
часткою AgNO3 30%. (Відповідь. 60 г AgNO3; 210 г розчину). 

420. Для виготовлення розчину з масовою часткою магній нітрату 
30% використовували його розчин з масовою часткою Mg(NO3)2 
10% та 10 г солі. Визначити масу отриманого розчину. 
(Відповідь. 45 г). 
 

6.5  Перехід концентрацій від одних одиниць до інших 
 

Приклад. Визначити молярну та нормальну концентрації розчину 
сульфатної кислоти з масовою часткою H2SO4 14% (густина 1,57 
г/см3). 
 

Дано:                     Розв’язання: 
  ω(H2SO4) =14 %     Молярну концентрацію визначають за 
формулою: 

     ρ = 1,57 г/см3           
 

  .
1000

нурV

речовини
CM 





 

   СH- ?;    CМ -?                 Виразимо СМ через дані умови задачі, для 
цього вико- 

                                  ристаємо такі залежності: 

   
 

   
;;


 нурm

нурV
речовиниМ

речовиниm
речовини


  

 

Оскільки   
 
    ,

1000

нурmречовиниM

речовиниm
СM 





     де   

 
  %100




 нурm

речовиниm
. 

Тоді  
   .

10

%100

1000

речовиниMречовиниM
CM










 

За умовою задачі ./2,2
98

1057,114
лмольCM 


  

Аналогічно знаходимо нормальну концентрацію 
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Е

н M
C

10



, де MЕ = fM. 

Тоді   42SOHf

С
C M

E  ;       f(H2SO4) = 
2

1 ; 

                 
СH = 2СM = 2·2,2 = 4,4 моль/л. 
Відповідь:  молярна концентрація 2,2 моль/л ,  нормальна 

концентрація 4,4 моль/л.  
 

421. Визначити молярну концентрацію розчину хлоридної кислоти з 
масовою часткою HCl 20%, густина якої 1,10 г/см3? (Відповідь. 
6,03 моль/л). 

422. Визначити молярність і нормальність розчину ортофосфатної 
кислоти з масовою часткою H3РО4 40% (густина 1,35 г/см3). 
(Відповідь. 5,5 М; 16,5 н.). 

423. Розрахувати масову частку H3РО4 в її 5 М розчині ( густина  
1,29  г/см3). (Відповідь. 38%). 

424. Визначити нормальну концентрацію розчину хлоридної 
кислоти  з масовою часткою HCl 18% (густина  1,09 г/см3). 
(Відповідь. 5,38 н.). 

425. Розрахувати масову частку розчиненої речовини у 10 н. розчині 
сульфатної кислоти (густина 1,29 г/см3). (Відповідь. 38%). 

426. Розрахувати молярну і нормальну концентрації розчину купрум 
(II) сульфату з масовою часткою CuSO4 10% (густина 1,107 
г/см3). (Відповідь. 0,7 М; 1,4 н.). 

427. Визначити масову частку (%) 8 М розчину сульфатної кислоти 
(густина 1,44 г/см3). (Відповідь. 54,4%). 

428. Визначити масову частку (%) 12,2 М розчину нітратної кислоти 
(густина 1,35 г/см3). (Відповідь. 57%). 

429. Визначити молярну концентрацію розчину фосфатної кислоти з 
масовою часткою H3РО4  47,7% (густина 1,315 г/см3). (Відповідь. 
6,4 М). 

430. Визначити молярну концентрацію розчину їдкого натру з 
масовою часткою NaOH 36% (густина 1,39 г/см3). (Відповідь. 
12,5 М). 
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6.6 Приготування розчинів із заданою молярною (нормальною) 
концентрацією із розчину з відомою масовою часткою розчиненої 

речовини і навпаки 
 

Приклад. Скільки мілілітрів розчину сульфатної кислоти з масовою  
часткою H2SO4 96% (густина 1,84 г/мл) необхідно взяти для 
приготування 2 л 0,5 н. розчину? 

 
      Дано:                           Розв’язання: 
 ω1(H2SO4) = 96 %      Визначимо    яку  масу   H2SO4   треба   взяти     
 ρ = 1,57 г/мл           для  приготування 2 л 0,5 н. розчину, так: 
 V2(р-ну) = 2 л   ν(H2SO4) = Сн ·V = 0,5 · 2 =1 моль-екв; 
 Сн = 0,5 моль/л    m(H2SO4) = νE · МE;      МE(H2SO4) = 49 г/моль;   

V1(р-ну) - ? m(H2SO4) = 1моль · 49 г/моль  = 49 г. 
         Така маса H2SO4 повинна знаходитись і в 96% 

розчині. Тоді із формули 

   
  %10042

42 



нурm

SOHm
SOH  

знаходимо               
  .51

%96

%10049%100

421

42
1 г

г

SOH

SOHm
нурm 








 

Визначимо об’єм 96%-го розчину 

   
.7,27

/84,1

51
1 мл

мольг

гнурm
нурV 





 

 
Відповідь: необхідно взяти 27,7 мл з масовою  часткою H2SO4 

96%. 
  

431. Визначити об’єм розчину сульфатної кислоти з масовою  
часткою H2SO4 70% (густина 1,622 г/см3), необхідного для 
приготування 25 мл 2 М розчину? (Відповідь. 4,32 мл). 

432. Визначити об’єм розчину хлоридної кислоти з масовою  
часткою HCl 10% (густина 1,049 г/см3), необхідного для 
приготування 100 мл    0,2 н. розчину? (Відповідь. 7 мл). 

433. Визначити об’єм розчину нітратної кислоти з масовою  
часткою HNO3  30% (густина 1,205 г/см3) необхідного для 
приготування 0,5 л 1 н. розчину? (Відповідь. 87,14 мл). 
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434. Визначити об’єм розчину ортофосфатної кислоти з масовою  
часткою H3РO4 49% (густина 1,33 г/см3) необхідного для 
приготування  2 л 0,1 н. розчину? (Відповідь. 10 мл). 

435. Визначити об’єм 3М розчину кухонної солі густиною 1,12 
г/см3, який потрібно долити до води масою 200 г, щоб добути 
розчин з масовою  часткою KCl 10%? (Відповідь. 315 мл). 

436. Визначити об’єм  розчину з масовою  часткою натрій 
карбонату 0,15 (густина 1,16 г/см3), який треба взяти для 
приготування 20 л 0,5 М Na2CO3? (Відповідь. 6,09 л). 

437. У лабораторії є розчин 3 М КС1. Визначити його об’єм, який 
необхідно  взяти для приготування розчину об’ємом 200 мл з 
масовою  часткою КС1 8% (густина 1,05 г/см3). (Відповідь. 75,17 
мл). 

438. Є розчин з масовою часткою H2SO4 80% (густина 1,732 г/см3). 
Як  із нього можна отримати 2 л 6 М розчину сульфатної 
кислоти? (Відповідь. Взяти 849 г вихідного розчину). 

439. Визначити об’єм розчину сульфатної кислоти з масовою  
часткою H2SO4 96% (густина 1,84 г/см3), який необхідно взяти 
для приготування 20 л 0,5 М розчину H2SO4? (Відповідь. 555 мл). 

440. Визначити масу  розчину  магній сульфату з масовою  часткою 
солі 10%, який необхідно  взяти для приготування 300 мл 0,5 м 
розчину. (Відповідь. 180 г). 

 
6.7 Розбавлення та випарювання розчинів 

 
Приклад 1. До розчину масою 80 г з масовою  часткою натрій 
нітрату 12% додали воду  масою 170 г . Розрахувати  масову частку 
натрій нітрату в одержаному розчині. 

 
Дано:      Розв’язання: 

ω(NaNO3) = 12 %                80г 12% NaNO3 +170 г H2O = х % 
m(р-ну) = 80 г               1) m(NaNO3) = 80 · 0,12 = 9,6 г ; 
m(H2O) = 170 г               2) m(р-ну) = 80 + 170 = 250 г 

1(NaNO3) - ?             

3)    
  %.84,3

250

1006,9%1003
31 








нурm

NaNOm
NaNO  

                                                                 
  Відповідь: масова частка натрій нітрату 3,84%. 
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Приклад 2. При випарюванні розчину масою 600 г з масовою  
часткою калій хлориду 40% залишився розчин, маса якого 350 г. Яка 
масова частка калій хлориду в утвореному розчині ?  

 
Дано:     Розв’язання: 

m(розч) = 600 г         600 г  40% КС1 
ot   350 г  х %  КС1; 

m1(розч) = 350 г    1) m(КС1) = m(р-ну) · ω = 600 · 0,4 = 240 г;  

(KCl) = 40%               2)   %.6,68
350

100240
1 


KCl   

(KCl) - ?  
                                   
Відповідь: масова частка KCl у розчині 68,6%. 
 

Приклад 3. Скільки кілограмів води потрібно добавити до 20 кг 
розчину сульфатної кислоти з масовою часткою H2SO4 40 %, щоб 
одержати розчин з масовою часткою 25 %? 
 

  Дано:  
m1(р-ну H2SO4) = 20 кг                      Розв’язання:  
1(H2SO4) = 40%                                  1 спосіб 
2(H2SO4) = 25%                Використовуємо формулу масової частки 

розчиненої речовини       
         m(H2O) = ?                     

                                                 
 
  .42

нурm

SOHm


                 

1.Скільки кілограмів сульфатної кислоти міститься у першому 
розчині? 

40% .8
%100

20%40
;

20

%100
кг

кг
x

кг

х






  

2.Яка маса розчину з масовою часткою H2SO4 25%? 

.32
%25

8%100
;

%1008
%25 кг

кг
х

х

кг






  

3.Cкільки кілограмів води потрібно додати? 
m(H2O) = 32 кг – 20 кг = 12 кг. 

2 спосіб 
Розв’язування проведемо за правилом Пірсона (правилом 

змішування, правилом хреста). За цим правилом треба мати три 
масових частки для однієї речовини. У центрі записують масову 
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частку речовини, розчин якої потрібно одержати. Зліва – вихідні 
масові частки. Хрест – навхрест від більшої величини віднімаємо 
меншу і одержуємо масові частки, які записують справа. Ці масові 
частки за горизонталлю відповідають вихідним розчинам. 

1.В яких масових співвідношеннях потрібно взяти вихідні 
речовини? 

 
 

5 масових частин 40%-ного розчину H2SO4, 3 – води і одержимо 
8 масових частин 25%-ного розчину H2SO4. 

2.Скільки води потрібно взяти? 

.12;
..3

..520
кгх

чм

чм

х

кг
  

 
Відповідь: води необхідно взяти 12 кг. 
 
Приклад 4. До якого об’єму слід розбавити водою 1,5 л 0,5 н. 

розчину натрій хлориду, щоб отримати 0,25 н. розчин? 
 

Дано:  
V = 1,5 л  
Cн = 0,5 н.      
Cн = 0,25 н.   

Розв’язання:  
1.Розрахуємо кількість розчиненої речовини у  
вихідному розчині (така ж кількість речовини буде 
і в новому розчині) так:             

V1 = ?   = CнV = 0,5  1,5 = 0,75 моль. 
                         2.Знайдемо об’єм нового розчину таким чином: 

.3
25,0

75,0
л

C
V

н
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Відповідь: вихідний розчин натрій хлориду слід розбавити 

водою до 3 л. 
 

441. Визначити об’єм 0,1 н. розчину Н3РО4, який можна 
приготувати  із 80 мл  0,75 н. розчину тієї ж кислоти? (Відповідь. 
600 мл). 

442. До якого об’єму слід розбавити  водою 2,4 л 1,6 н. НС1 для 
отримання 0,25 н. розчину ? (Відповідь. 15,36 л). 

443. До якого об’єму слід упарити 3,5 л 0,04 н. КОН для отримання 
0,1 н. розчину? (Відповідь. 1,4 л). 

444. Визначити об’єм 2 н. розчину NaOH, який треба додати до 0,75  
л води, щоб отримати  0,5 н. розчин NaOH ? (Відповідь. 0,25 л). 

445. Визначити об’єм води, який треба додати до 100  мл розчину 
хлоридної кислоти з масовою  часткою HCl 20% (густина 1,10 
г/м3), щоб утворився розчин з масовою  часткою HCl 5%? 
(Відповідь. 330 мл). 

446. Визначити об’єм води, що треба випарити  із 500 г розчину з 
масовою  часткою натрій хлориду 20%, щоб одержати розчин з 
масовою  часткою NaCl 25% ? (Відповідь. 100 мл). 

447. Визначити молярну концентрацію розчину сульфатної кислоти, 
одержаного  при змішуванні 50 мл  10 М розчину сульфатної 
кислоти з 450 мл води. (Відповідь. 1 моль/л). 

448. Визначити масу води, до якої  необхідно додати 300 г розчину 
сульфатної кислоти з масовою  часткою речовини 60% для 
одержання розчину з масовою  часткою сульфатної кислоти 
20%. (Відповідь. 600 г). 

449. Маючи 400 г розчину з масовою  часткою речовини 36%, 
необхідно приготувати розчин цієї речовини з масовою  часткою 
20%. Розрахувати масу води, яку треба додати до вихідного 
розчину. (Відповідь. 320 г). 

450. У лабораторії провели випарювання 1,2 кг розчину з масовою  
часткою солі 28%. Псіля випарювання лишилось 1 кг розчину. 
Визначити масову частку солі в розчині після випарювання ? 
(Відповідь. 33,6%). 
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6.8 Змішування розчинів 
 

Приклад 1. Знайти маси розчинів хлориду натрію з масовими 
частками 10% та 20%, необхідні для приготування 300 г розчину з 
масовою часткою 12%.  
 

Дано:                    Розв’язання: 
ω1(NaCl)=10%       m1(10% NaC1) + m2(20% NaC1) → 300 г 12% NaCl; 
m(р-ну) = 300 г      х(г) 10% NaC1 + у(г) 20% NaC1→ 300 г 12% NaC1; 
ω2(NaCl) = 20%      1) m1(NaC1) = 0,1х (г);        2) m2(NaC1) = 0,2 у (г); 
ω(NaCl) = 12%      3) m(NaC1) = 300  · 0,21 = 36 (г); 
m1(10% NaCl) = ?  4)   х + у = 300;    
m2(20% NaCl) = ?   0,1х + 0,2у = 36;      звідси 

     х + у = 300;  у = 60 (г) 20% NaC1; 
     х + 2у = 360; х = 300 – 240 = 60 (г) 10% NaC1. 
 
     Такі задачі на змішування розчинів із різною масовою 

часткою  для приготування розчину із заданою масовою часткою  
можна вирішувати, користуючись правилом змішування (або 
правилом хреста). 

 
   10 м.ч. 12% NaC1  ─   8 м.ч.  10% NaC1 

            300 г                      ─        х  

                 ;%10240
10

8300
NaClгх 


               

                                          
m2(20% NaC1) = 300 · 240 = 60 г. 

 
Розглянемо ще один спосіб розв’язування такого типу задач з 

використанням схеми зміни кількісного складу розчинів. 
Шукана величина х – маса розчину  з (NaCl) = 10%. Тоді маса 

натрій хлориду у цьому розчині складає 0,1х. Маса розчину з  
(NaCl) = 20% дорівнює (300 – х), а маса розчиненої речовини в 
ньому – (300 – х)0,2. 
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Схема зміни кількісного складу розчину солі при змішуванні 
розчинів така: 
 

m1 = x 
 

1 = 0,1 
 

 
+ 

m2 = 300 – x
 

2 = 0,2 

 
 

m = 300; 
 

 = 0,12 
 

Розчин 1  Розчин 2  Виготовлений 
розчин 

 
Таким чином,   0,1х + (300  х )0,2 = 3000,12, звідси  х = 240. 

Маса другого розчину, що змішують дорівнює 300 – 240 = 60 г. 
 

Відповідь: маса розчину з (NaCl) =  10% дорівнює 240 г, маса 
розчину  (NaCl) = 20% складає 60 г. 

 
Приклад 2. Визначити молярну концентрацію розчину, який 
одержали змішуванням 400 мл 9М та 600 мл 2М розчинів сульфатної 
кислоти. 
Дано:    
V1 = 400 мл  
C1(H2SO4) = 9 моль/л   
C2(H2SO4) = 2 моль/л 
V2 = 600 мл                   

Розв’язання: 
1.Молярну   концентрацію  новоутвореного  
розчину  визначаємо за формулою:    

   
  .

3

423
423 нурV

SOH
SOHC





 

C3(H2SO4) = ?                2.Об’єм добутого розчину знаходимо 
шляхом отримання суми об’ємів вихідних 
розчинів: 

V3(р-ну) = V1(р-ну) + V2(р-ну); 
V3(р-ну) = 400 мл + 600 мл = 1000 мл = 1 л. 

3.Кількість речовини сульфатної кислоти визначаємо, 
отримавши суму кількостей речовини у вихідних розчинах, які 
обчислюємо за допомогою формули молярної концентрації 

 = C  V; 
1(H2SO4) = C1(H2SO4)V1(р-ну); 

1(H2SO4) = 9 моль/л0,4 л = 3,6 моль; 
2(H2SO4) = C2(H2SO4)V2(р-ну); 

2(H2SO4) = 2 моль/л0,6 л = 1,2 моль; 
3(H2SO4)  = 1(H2SO4) + 2(H2SO4) ; 
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3(H2SO4) = 3,6 моль + 1,2 моль = 4,8 моль. 
4.Підставляємо значення у вихідну формулу і обчислюємо 

молярну концентрацію добутого розчину так: 

  .8,4
1

8,4
423 моль

л

моль
SOHC   

Відповідь: молярна концентрація добутого розчину сульфатної 
кислоти дорівнює 4,8 моль/л. 

 
451. Визначити масу розчину з масовою часткою кислоти  10%, 

який необхідно долити до 40 г розчину з масовою часткою цієі  
ж кислоти  90%, щоб приготувати розчин з масовою часткою 
кислоти 30%. (Відповідь. 120 г). 

452. Обчислити маси розчинів з масовою часткою калій гидроксиду 
10% та 50%, необхідні  для приготування 800 г розчину з 
масовою часткою калій гідроксиду 25%. (Відповідь. 500 г; 300 г). 

453. Визначити масу розчину з масовою часткою оцтової кислоти  
30%, який слід додати до 200 г розчину з масовою часткою 
оцтової кислоти 90%, щоб отримати  розчин з масовою часткою 
цієі  ж кислоти  50% ? (Відповідь. 400 г). 

454. Якщо до 800 мл 0,1 н. розчину ортофосфатної кислоти 
добавити 800 мл розчину цієі  ж кислоти невідомої 
нормальності, то утвориться 0,3 н. розчин. Обчислити 
нормальність розчину, який добавляли. (Відповідь. 0,5 н.). 

455. Визначити об’єм 8 М розчину КОН, який необхідно добавити 
до 5 л   3,2 М КОН для одержання  4 М розчину? (Відповідь. 1 л). 

456. Визначити об’єм 0,6 н. розчину H2SO4 який треба додати  до 1 л 
0,11 н. розчину тієї ж кислоти для отримання 0,2 н. розчину? 
(Відповідь. 0,3 л). 

457. Визначити об’єм 2 М розчину хлоридної кислоти, який треба 
добавити  до 80 мл 7 М  розчину, щоб утворився 4 М розчин. 
(Відповідь. 120 мл). 

458. Змішали 800 мл 3 М КОН та 1,2 л розчину з масовою часткою 
КОН 12%  (густина 1,1 г/см3). Визначити молярність отриманого 
розчину. (Відповідь. 2,62 моль/л). 

459. Змішали 3 л 0,1 М H3РО4 з 2 л розчину з масовою часткою 
H3РО4 9% (густина 1,05 г/см3). Визначити нормальність 
добутого розчину. (Відповідь. 0,446 моль/л). 
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460. Визначити об’єм розчину з масовою часткою НС1 20% 
(густина  1,1 г/см3), який треба додати до 4 л 0,6 н. розчину для 
отримання 5 н. розчину? (Відповідь. 17,6 л). 

 
6.9  Перекристалізація 

 
Перекристалізація – один з найважливіших методів очищення 

твердих речовин як у лабораторних, так і в промислових умовах. Він 
ґрунтується на тому, що розчинність твердих сполук в гарячих 
розчинниках набагато вище, ніж в холодних, а також на розходженні 
в розчинності різних речовин в одному і тому ж розчиннику. 
Перекристалізацією можна очистити речовини, розчинність яких 
істотно зростає з підвищенням температури. При цьому домішки, що 
містяться в основній речовині або добре розчиняються в обраному 
розчиннику, або навпаки, залишаються нерозчиненими. 
Приклад 1. Маса насиченого розчину при 100°С  дорівнює 301,6 г. 
Визначити масу солі,  що викристалізується з цього розчину 
внаслідок охолодження його до 14°С ( розчинність солі при 100°С та 
14°С дорівнює 50,8 г та 7,9 г відповідно). 
 
Дано:  
m(р-ну) = 301,6 г 
Р1(солі) = 50,8 г (100°С) 
Р2(солі) = 7,9 г  (14°С) 

Розв’язання: 
1.Знаходимо маси солі у  насиченому 
розчині при високій температурі 
відповідно розчинності таким чином:     

m(солі) у осаді = ? 100 г Н2О + 50,8 г солі  = 150,8 г р-ну; 
                     150,8 г р-ну   —  50,8 г солі; 

      301,6 г           —    х; 

гх 6,101
8,150

8,506,301



  

101,6 г солі 
   301,6 г р-ну солі 

                                                                                  200 г води. 
 

2.Маса води при охолодженні не змінюється, тому при 14°С  
                    100 г води ― 7,9 г солі 
              200 г          ―  х ; 

.8,15
100

9,7200
гх 
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 3.Із 101,6 г солі в насиченому розчині при 100˚ С при 
охолодженні у розчині залишається 15,8 г солі, а інша маса випаде в 
осад    m(солі у осаді) = 101,6  15,8 = 85,8 г. 

 
Відповідь:  маса солі, що викристалізується із розчину, 85,8 г. 
 

Приклад 2. Визначити масу кристалогідрату натрій сульфату 
Na2SO4·10H2O, що викристалізується при охолодженні 513,2 г 
насиченого розчину при 80°С до 10°С (розчинність натрій сульфату 
при 80°С та 10°С дорівнює 28,3 г та 9 г відповідно). 

 
Дано: 

m(насич. р-ну) = 513,2 г 
Р1(Na2SO4) = 28,3 г (80С) 
Р2(Na2SO4) = 9 г (10С) 

Розв’язання: 
 

1.Знаходимо    масу  солі   у   насиченому 
розчині при високій температурі 
відповідно  розчинності:        

m(Na2SO4 ·10H2O) = ? 
 

100 г Н2О + 28,3 г Na2SO4 = 128,3 г р-ну; 

 
 

 
 

 
;

2,5133,128

3,28
; 422

2

422

1

421 SONam

нурm

SONam

нурm

SONam






 

m(Na2SO4) = 113,2 г. 
Отже,  513,2 г розчину  113,2 г Na2SO4 = 400 г Н2О; 
2. Позначимо масу кристалогідрату, що випадає в осад  через х 

г, тоді 

;44,0
322

142
42SONaгх

х



 

х г Na2SO4 ·10H2O; 
х – 0,44х = 0,56 х  г H2O; 
М (Na2SO4) =142  г/моль 

М(Na2SO4 ·10H2O) =322 г/моль 
3.Знаходимо масу кристалогідрату (х) відповідно розчинності 

при низькій температурі 
      100 г H2O             –                 9 г Na2SO4;  
                  (400 – 0,56 х) г H2O       –          (113,2 – 0,44 х )  Na2SO4; 

х = 198,15. 
 

Відповідь: маса кристалогідрату, що викристалізується, 198,15 г. 
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Задачі на перекристалізацію можна розв’язувати з 
використанням схеми зміни кількісного складу розчинів. Розглянемо 
це на конкретних прикладах. 

 
Приклад 3. Розчинність бертолетової солі в 100 г води при 900 С 
дорівнює 46 г, а при 100 С  5 г. Визначити, скільки бертолетової солі 
викристалізлвується з 365 г розчину, насиченого при 900 С після 
охолодження його до 100 С. 
 
       Дано:   
P(KClO3) = 46г/100г (H2O) (900C)  
P(KClO3) = 5г/100г (H2O) (100C)  
m(насич. р-ну) = 365 г 

Розв’язання: 
Шукана величина х – маса 
бертолетової солі, що 
викристалізується  з  розчину  
при   його охолодженні. m(KClO3) = ?                                 

                                                           Для  складання  алгебраїчного              
рівняння міркуємо  так:   маса   
бертолетової солі, що міститься в 
365г насиченого розчину при 900С 
розчину,  

дорівнює сумі мас солей,  які викристалізовуються при охолодженні 
розчину, і солі, що залишається в ньому. Масу солі в розчині 
визначимо як добуток маси розчину на масову частку солі в цьому 
розчині. 

За умовою задачі маса вихідного розчину складає 365 г, а масова 
частка солі в ньому дорівнює відношенню маси солі, розчиненої в 100 
г води, до маси отриманого таким чином розчину, тобто 46/146. Маса 
охолодженого розчину після випадання в осад х г солі дорівнює (365 
- х) г, а масова частка бертолетової солі в ньому дорівнює  5/105. 

Схема зміни кількісного складу розчину бертолетової солі при 
частковій кристалізації останньої така: 

 
 

m1 = 365 

146

46
1   

 
 

 
 

 
m2 = 365 – x

105

5
1   

 

 
+ 

 
m3 = x; 
3 = 1 

 

Розчин 1  Розчин 2  KClO3 
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Запишемо рівняння 

,
105

5
)365(

146

46
365 хх   

звідси х = 102,5. 

Арифметичний розв'язок. Складну задачу розчленуємо на етапи. 
1.Скільки грамів бертолетової солі викристалізується при 

охолодженні її насиченого розчину, отриманого розчиненням при 900 
С в 100 г води? 

46 – 5 = 41 г. 
2.Скільки грамів насиченого розчину необхідно остудити, щоб 

із нього викристалізувалося 41 г солі? 
100 + 46 = 146 г. 

3.Скільки солі викристалізується при охолодженні 365 г 
розчину? 

При охолодженні 146 г розчину викристалізується 41 г солі, 
         ”         ”         365 г              ”                   ”               х    ” , 

.5,102
146

41365
гх 


  

Відповідь: з 365 г насиченого розчину бертолетової солі 
викристалізується 102,5 г солі. 
 
Приклад 4. Розчинність ферум (ІІ) сульфату при 30С дорівнює - 33 г 
безводної солі в 100 г води. З насиченого при 300 С розчину при 
постійній температурі випарили 20 г води. Скільки кристалогідрату 
FeSO47Н2О викристалізується при цьому з розчину? 
 

Дано: 
Р(FeSO4) = 33 г/100 г H2O (30°C) 
m(H2O) = 20 г   

Розв’язання: 
Шукана величина х – маса 
кристалогідрату      FeSO47H2O,      

m(FeSO47H2O) = ? що викристалізувалась із розчину 
M(FeSO4) = 152 г/моль,    

                                            M(FeSO47H2O) = 278 г/моль. 
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Щоб скласти рівняння, міркуємо так. Частина сульфату заліза (II), що 
міститься у вихідному розчині, після випарювання деякої кількості 
води викристалізувалася, а частина залишилася в розчині. Масу 
безводної солі визначимо в результаті добутку маси розчинів на 
масові частки солі в них. 

У вихідному розчині масою а г містилося 33/133 г безводного 
ферум (ІІ) сульфату  (33/133 – масова частка солі, знайдена за 
розчинністю останньої). Після випарювання маса розчину 
зменшилася за рахунок видалення води і випадання осаду і стала 
дорівнювати (а - 20 - х) г, а концентрація розчину не змінилася. У 
розчині після його випарювання залишилося (а - 20 - х)33/133 г солі і 
викристалізувалося х г FeSO47Н2О, у якому маса ферум (ІІ) сульфату  
складає 152/278 г (152/278 – масова частка ферум (ІІ) сульфату у 
кристалогідраті, знайдена на підставі молярних мас). 

Схема зміни кількісного складу насиченого розчину залізного 
купоросу при частковому випарюванні води має такий вигляд: 

 
m1 = a 

 
 
 

 
 

m2 = а-20-
x 

 

 
 

+ 

m3=x 
=0 

 
 

+ 

m4 = x; 

 
 

 
Розчин 1  Розчин 2  Випарована

вода 
 FeSO47Н2О

 
Запишемо рівняння таким чином: 

  ,
133

33

278

152

133

33
20 ахха   

звідси х = 16,6. 
При його рішенні а скорочується. Це означає, що маса  солі, яка 

викристалізувалася, не залежить від маси вихідного розчину. 
. 
Арифметичний розв'язок. Задачу розчленуємо на етапи. 
1.У якій кількості кристалогідрату міститься 33 г безводної солі?  

M(FeSO4) = 152 г/моль,   M(FeSO47H2O) = 278 г/моль. 
У 278 г кристалогідрату міститься 152 г безводної солі, 
у х                   ”                      ”           33 г       ”        ”, 
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.3,60
152

27833
гх 


  

2.У якій кількості води при 30С можна розчинити 60,3 г 
кристалогідрату? 

У 100 г води можна розчинити 33 г безводної солі. Таким чином, 
у 133 г насиченого розчину міститься 60,3 г кристалогідрату, а масу, 
що залишилася, складає вода - розчинник 

133 – 60,3 = 72,7 г. 
3.Скільки кристалогідрату розчинено в 20 г води?  
У 72,7 г води розчиняється 60,3 г кристалогідрату, 
 у 20 г          ”              “           х г       “ 

х = .6,16
5,72

3,6020
г


 

Відповідь: з розчину викристалізується 16,6 г FeSO47H2O. 
 

461. Розчинність аргентум нітрату  у 100 г води при 40С складає 
322  г,  а при 10С – 173 г. Яка маса солі викристалізується,  
якщо з 30 г розчину, насиченого при  40С, випарувати 2 г води і 
розчин охолодити до 10С. (Відповідь. 14 г). 

462. Розчинність купрум (ІІ) сульфату при 20С складає 20,5 г  
безводної солі  у 100 г води. Яку масу кристалогідрату CuSO4· 
5H2O необхідно розчинити  при цій температурі  у 100 г води,  
щоб утворився насичений розчин ? (Відповідь. 36,2 г). 

463. Розчинність безводної соди Na2CO3 у 100 г води при 50С 
складає 47 г, а при 15С – 16 г. Яка маса солі викристалізується 
при охолодженні 220 г  розчину, насиченого при 50С,  якщо 
відомо,  що кристалогідрат відповідає формулі Na2CO3· 10H2O?  
(Відповідь. 171,8 г). 

464. Розчинність магній хлориду при 30С складає  56 г безводної 
солі  у 100 г води. Яку масу води необхідно випарувати із 
насиченого розчину при цій температурі, щоб 
викристалізувалося 10 г кристалогідрату  MgCl2· 6H2O? 
(Відповідь. 3 г). 

465. Розчинність барій хлориду при 30С складає  38,7 г безводної 
солі  у 100 г води. Яку масу кристалогідрату ВаCl2· 2H2O треба 
розчинити при 20С у 80 г води, щоб одержати насичений 
розчин? (Відповідь. 39,3 г). 
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466. Розчинність ферум (Ш) нітрату при 20С складає  82 г 
безводної солі  у 100 г води. Яку масу кристалогідрату Fe(NO3) 3· 
9H2O треба розчинити при 20С у 140 г 5% розчину ферум (Ш) 
нітрату, щоб одержати насичений розчин? (Відповідь. 373,3 г). 

467. До розчину магній нітрату, насиченого при 20С, додали 1 г 
безводного магній нітрату і суміш підігріли до повного 
розчинення солі. Яка маса солі  викристалізується із розчину 
після його охолодження до 20С, якщо відомо, що 
кристалогідрат відповідає формулі Mg(NO3)2·6H2O? Розчинність 
магній нітрату при 20С складає  70 г безводної солі  у 100 г 
води. (Відповідь. 3,5 г). 

468. Визначити масу мідного купоросу, що викристалізується  при 
охолодженні 465 г насиченого при 80С розчину купрум (ІІ) 
сульфату  до 30С, якщо розчинність купрум (ІІ) сульфату 
дорівнює при 80С     55 г, а при  30С –25 г. (Відповідь. 163,6 г). 

469. Визначити масу кристалогідрату алюміній сульфату Al2(SO4)3· 
18H2O, який викристалізується при охолодженні 945 г 
насиченого при 100С розчину алюміній сульфату  до 20С, 
якщо  розчинність його дорівнює 89 г при 100С і 36,4 г при 
20С. (Відповідь. 793,1 г). 

470. Визначити масу кристалогідрату барій хлориду ВаCl2· 2H2O, 
який викристалізується при охолодженні 794 г насиченого при 
100С розчину барій хлориду до 10С, якщо  розчинність його 
дорівнює 58,8 г при 100С і 35,7 г при 10С. (Відповідь. 145 г). 

 
6.10 Олеум. Приготування розчинів з олеуму ( H2SO4·SO3)  
 
О́леум (від лат. oleum vitrioli – купоросна олія) – 

димуча сульфатна кислота, розчин триоксиду сульфуру у безводній 
сульфатній кислоті. Безбарвна рідина, у вологому повітрі «димить» 
внаслідок реакції між парою SO3 і Н2О з утворенням важколеткої 
сульфатної кислоти H2SO4. Концентрацію олеуму виражають 
масовою часткою вільного сульфур(VI) оксиду. Звичайно випускають 
олеум, що містить 18–20% SO3 (іноді до 60%). 
 
Приклад 1. Знайти загальну кількість сірчаного ангідриду в розчині 
олеуму з масовою часткою 20%. 
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Дано:    Розв’язання: 
            20 г SO3 

 ω(олеуму) = 20% 1) 100 г (H2SO4 · SO3) 
            80 г H2SO4 
m(SO3) = ?  2) 80 г              х г 
      H2SO4                 SO3 
     98 г/моль     80 г/моль 

;306,65
98

8080
гх 


  

3) m(SO3) = 20 + 65,306 = 85,306 г ≈ 85,3 г. 
 
Відповідь: загальна кількість SO3 становить 85,3 г.  
 
Таким чином, олеум можна розглядати і як систему, що містить 

воду і сірчаний ангідрид. 
 

Приклад 2. Обчислити масу сульфатної кислоти та масу розчину 
сульфатної кислоти з масовою часткою 96% , що можна добути  з 5 кг 
20%-ного олеуму.  
 

Дано: 
ω(олеуму) = 20% 
m(олеуму) = 20% 

Розв’язання:  
1) Знаходимо   маси   сульфатної  кислоти  та  
сірчаного ангідриду в 5 кг 20%-ного  олеуму 
так: 

m(H2SO4) = ?                                                1 кг SO3  
          5 кг (H2SO4 · SO3) 
               4 кг H2SO4; 

  m(SO3)= m(олеуму) · ω(олеуму) = 5 · 0,2 = 1 кг; 
  m(H2SO4) = 5 – 1 = 4 кг. 

 2)Знаходимо    масу    сульфатної   кислоти,   яка   може 
утворитися  з 1 кг сірчаного ангідриду, у такий спосіб: 

                    1 кг SO3   -      х кг H2SO4  
                  80 г/моль   - 98 г/моль 

.225,1
80

98101
кгх 


  

3)Знаходимо масу  сульфатної кислоти, яка може утворитися  з 
5 кг 20%-ного олеуму, таким чином: 
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m(H2SO4) = 4 + 1,225 = 5,225 кг. 
4.Розрахуємо  масу розчину сульфатної кислоти з ω(H2SO4) = 

96% так: 

   
  .444,5

96

100225,5100

42

42 кг
SOH

SOHm
нурm 








 

   
Відповідь: маса сульфатної кислоти  5,2 кг; маса розчину з  

(H2SO4)=96% дорівнює 5,4 кг. 
 

Приклад 3. Знайти масу води, яку треба додати до 0,5 кг 20%-ного 
олеуму, щоб  утворити  розчин сульфатної кислоти з масовою 
часткою 80%. 
Дано:  
m(олеуму) = 0,5 кг  
ω(олеуму) = 20% 
ω(H2SO4) = 80% 

Розв’язання: 
1.Знаходимо    масу   сульфатної   кислоти  та  
сірчаного ангідриду таким чином: 
 

m(H2O) - ?                                       0,1 кг SO3 (0,5-0,2=0,1 кг) 
5 кг (H2SO4·SO3) 

20%                         0,4 кг H2SO4   
                               (0,5-0,1=0,4 кг) 

 
 2.Знаходимо масу води, яку треба додати для утворення  
безводної сульфатної кислоти, у такий спосіб: 

SO3 + H2O → H2SO4 ; 
80 г SO3                18 г H2O 

                               0,1· 103 г                  х г ;  

.023,0
80

18101,0 3

кгх 


  

3.Розрахуємо масу безводної сульфатної кислоти, яка може 
утворитися  з 0,5 кг 20%-ного олеуму, так: 

 80 г SO3                98 г H2SO4 

                      0,1· 103 г                 х1 г; 

;123,0
80

98101,0 3

1 кгх 


  

m(H2SO4) = 0,4 + 0,123 = 0,523 кг. 
4.Знаходимо масу води, яку треба додати до безводної 

сульфатної кислоти для утворення 80 %-ного розчину сульфатної 
кислоти, у такий спосіб: 
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  ;

)(

%100%100

242

4242
42 OHmSOHm

SOHm

нурm

SOHm
SOH








  

80 m(H2O) + 41,84 = 52,3; 
m(H2O) = 0,131 кг. 

5.Знаходимо масу води, яка додається до олеуму  для утворення 
80% -ного розчину сульфатної кислоти, таким чином: 

m(H2O) = 0,023 + 0,131 = 0,154 кг. 
 
Відповідь:  маса води 0,154 кг. 
 

 Приклад 4. Визначити масу сульфур(VI) оксиду та розчину 
сульфатної кислоти з масовою часткою H2SO4 80%, необхідних для 
утворення  400 г 10 %-ного олеуму.  

 
Дано:          Розв’язання: 

ω(H2SO4) = 80%                   1 спосіб 
ω(олеуму) = 10%        х г SO3 + 80% H2SO4 → 400 г 10 % 
(H2SO4 · SO3)  
m(р-ну олеуму) = 400 г     80 г H2SO4    20 г H2O 
m(SO3) - ?     (  у  100 г  розчину   ) 
m(80% H2SO4) - ?     

     1.Знаходимо масу сірчаного  ангідриду для 
зв’язування 20 г води у 100 г 80 % H2SO4  так: 

SO3 + H2O → H2SO4 ; 
80 г SO3             18 г H2O 

                                 х г                  20 г ; 

.889,88
18

2080
гх 


  

2.Обчислюємо масу  безводної кислоти, що при цьому 
утвориться, таким чином: 

18 г H2O        98 г H2SO4 

                                20 г Н2О               х г; 

.889,108
18

9820
гх 


  

3.Загальна маса сульфатної кислоти дорівнює 
 m(заг H2SO4) = 80 + 108,889 = 188,889 г. 

130



 
 

4.Знаходимо масу сірчаного  ангідриду, який додається  до 
188,889 г безводної кислоти для утворення 10%-ного олеуму, у такий 
спосіб: 

у г SO3 + 188,889 г H2SO4 → 400 г 10% (H2SO4 · SO3); 

;
889,188

100
%10 3





y

SOy
 

10(y + 188,889) = 100y; 
y = 20,988 г SO3. 

5.Знаходимо масу сірчаного  ангідриду,  який додається до 100 г 
80%-ного розчину, щоб утворити 10%-ний  олеум так: 

m(SO3) = 88,889 + 200,988 = 109,877г. 
6.Розрахуємо масу сірчаного  ангідриду для утворення 400 г 

10%-ного олеуму таким чином: 
 (100 +109,877) г р-ну     109,877 г SO3; 
          400 г р-ну                        х2 г ; 

х = .412,209
877,209

877,109400
3SOг


 

7.Знаходимо масу 80%-ного  розчину H2SO4 так: 
 m(80% H2SO4) = 400  209,412 = 190,588 г. 
 

2 спосіб 
 Цю задачу можна вирішити, користуючись правилом 

змішування. Для цього концентрації всіх розчинів треба виразити за 
SO3 : 

 100% SO3  
    
                                   ω1(SO3) 
           (в олеумі) 
 
ω1 %  SO3  (80%-ний розчин H2SO4)  

 

1.Виражаємо  80%-ний розчин H2SO4  за SO3 
SO3 + H2O → H2SO4; 
80 г/моль      98 г/моль 

                                 х г                  80 г ( у 100 г розчину); 

33,65
98

8080
SOгх 


  у 100 г розчину, 

тобто 80% H2SO4 – це 65,3% SO3. 
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2.   а) 100 г           10 г SO3      10 г SO3 
               10%  олеума 90 г  H2SO4       х1 SO3; 
 б) 80 г SO3         98 г H2SO4 

                х1 г                     90 г; 

                        ,469,73
98

9080
гх 


  

тобто 73,469% за SO3; 
 в) ω(SO3) = 10 + х = 10 + 73,469 = 83,469% . 
3.Підставляємо отримані концентрації в схему змішування 
 

    100% SO3               18,169 г SO3 
           83,469% SO3                        34,7 г 
                           (10% олеум) 10%-ного      

олеуму                       
  65,3 % SO3                              16,531 г 
                                                                   (80% розчин H2SO4)   
  

Для приготування  34,7 г 10% олеуму              18,169 г SO3; 
                                  400 г                                            х2 г;     

               

.441,209
7,34

169,18400
32 SOгх 


  

80% H2SO4 = m(р-ну) – m(SO3) = 400 – 209,441 =19,599 г . 
 

Відповідь: маса  сульфур (VI) оксиду 209,4 г; маса розчину 
сульфатної кислоти з масовою часткою H2SO4 80% становить 19,6 г. 

 
471. Розрахувати загальну масову частку сульфур (VI) оксиду в 
олеумі, що містить 15% вільного SO3 . Визначити масу 
моногідрату, який можна отримати із  1 т олеуму ? (Відповідь. 
84,4% загального SO3;1,034 т H2SO4). 

472. Розрахувати масову частку вільного SO3  в олеумі, в якому 
загальний вміст SO3 дорівнює 90,81%. (Відповідь. 50% вільного). 

473. На солеутворення із 1,2 г олеуму пішло 50 мл 0,5 н. КОН. 
Розрахувати загальну масову частку SO3 в олеумі та масову 
частку вільного SO3. (Відповідь. 83,3% загального; 10% 
вільного). 
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474. Визначити масу сірчаного ангідриду і води, які треба взяти 
для приготування   600 г розчину сульфатної кислоти з масовою 
часткою H2SO4 24,5%? (Відповідь. 120 г SO3; 480 г Н2О). 

475. Визначити масу 20%-ного олеуму та розчину сульфатної 
кислоти з масовою часткою 40%, щоб одержати 500 г розчину з 
масовою часткою Н2SO4 80%. (Відповідь. 310 г; 190 г). 

476. Визначити масу сірчаного ангідриду і розчину сульфатної 
кислоти з масовою часткою H2SO4 98%, які потрібно взяти для 
утворення однієї тони   20%-ного олеуму? (Відповідь. 265 кг; 735 
кг). 

477. Визначити об’єм розчину сульфатної кислоти з масовою 
часткою H2SO4 96%                (густина 1,84 г/см3) і 60%-ного 
олеуму (густина 2,03 г/см3), які потрібно взятидля утворення  
2,34 л 20%-ного олеуму (густина 1,895 г/см3)? (Відповідь. 1,24 л; 
1,05 л). 

478. Визначити масу 10%-ноого олеуму, який треба добавити до 1 
л сульфатної кислоти з масовою часткою H2SO4 30,24% (густина 
1,735 г/см3), щоб збільшити концентрацію розчину на 2%? 
(Відповідь. 49,6 г). 

479. Яку масу SO3 треба добавити до 250 кг розчину сульфатної 
кислоти з масовою часткою H2SO4 60%, щоб отримати 15%-ний  
олеуму? (Відповідь. 568 кг). 

480. Яку масу 20%-ного олеуму треба додати до 500 кг розчину 
сульфатної кислоти з масовою часткою H2SO4 40%, щоб 
отримати 96%-ний розчин сульфатної кислоти? (Відповідь. 
3315,2 кг). 
 
6.11 Приготування розчинів, коли у вихідних розчинах,  

крім розчинення, перебігають хімічні реакції 
 

Приклад 1. Визначити масу  води, до якої додають 94 г калій оксиду, 
щоб утворити розчин  з масовою часткою калій гідроксиду 5,6%. 
 

Дано:      Розв’язання: 
m (К2О) = 94 г                  94 г К2О + х г Н2О → 5,6% КОН  
ω(КОН) = 5,6 %       m (р-ну) 

 
                    1.Оскільки К2О  + Н2О → 2КОН, 

m (Н2О) = ?                94г/моль         2·56 г/моль  
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           то 94 г К2О утворюють 112  г КОН . 
                               2. m (р-ну)  = m(К2О) + m(Н2О) = (94+ х) г. 

                               3.    
  ;

94

100112
6,5;

100

xнурm

KOHm
KOH








  

х =1906 г Н2О. 
 
Відповідь: маса води становить 1906 г. 
 

Приклад 2. Визначити масу сірчаного ангідриду і масу розчину 
сульфатної кислоти з масовою часткою H2SO4 49%, необхідних для 
приготування 900 г розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 
83,3%. 

 
Дано:     Розв’язання: 

m (р-ну) = 900 г                          1 спосіб 
ω1(H2SO4) = 49%        х г SO3 + у г 49% H2SO4 → 900 г 83,3 %  H2SO4. 
ω2(H2SO4) =83,3%       1.Оскільки SO3   +   H2O   →   H2SO4 

m(SO3) = ?       80 г/моль                98 г/моль 
          х г        m(Н2SO4), 

                    m(H2SO4) = гх
х

225,1
80

98



  в  х г SO3. 

2. m1(Н2SO4) = 0,49 у г.      
3. m2(Н2SO3) = 900 · 0,833 =749,7 г. 

 
4.     х + у = 900                  0,49х + 0,49у = 441    0,735 = 308,7; 
        1,225х + 0,49у = 749,7;     1,225х+ 0,49у = 749,7;    х = 420 г SO3. 

 
5. m(49%Н2SO4) = m (р-ну) – m(SO3) = 900 · 420 = 480 г. 

 
2 спосіб 

 
 Цю задачу можна вирішити, користуючись правилом 

змішування, причому всі концентрації розчинів треба виразити за 
SO3. 
  100%  SO3    1) SO3 + H2O → H2SO4 

  ω(SO3)               80 г SO3     –     98 г   
   ω1(SO3)          ω1                     –        49 г (у 100 г р-ну) 
(49% H2SO4)     (83,3% H2SO4) 
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 ;%4040
98

4980
31 SOг


  

2) 80 г SO3        –    98 г H2SO4 
     ω2    –                   83,3 г (у 100г р-ну); 

32 68
98

3,8380
SOг


  (у 100 г р-ну); 

 
3)100%  SO3                   28 г SO3 
                          
                                       68%                                          При змішуванні      
                                                               отримуємо  
40% SO3                         32 г 40%  SO3      60 г 83,3% H2SO4 

або                      або   або 
(49% H2SO4)    (83,3% H2SO4)   (49% H2SO4) 
 
4) 60 г 83,3%  H2SO4      –     32 г SO3 

    900 г                         –       х;    х=
60

28900 
= 420 г SO3 

5)m(49% H2SO4) = 900 – 420 = 480 г. 
 
Відповідь: маса сірчаного ангідриду 420 г; маса розчину з 

масовою часткою сульфатної кислоти 49% дорівнює 480 г. 
 

Приклад 3. Визначити об’єм аміаку (н.у.), який треба розчинити у 
498 г води, щоб одержати розчин з масовою часткою амоній 
гідроксиду 35%. 

 
Дано:                Розв’язання: 

 m(H2O) = 498 г  х л NH3 + 498 г H2O → 35% NH4OH 
                                 р-н 
ω (NH4OH) = 35%     1) ν(NH3) = х : 22,4 (моль ); 
     V(NH3) = ?  2)оскільки NH3 +  H2O → 35% NH4OH; 

                                          ν(NH3) = ν(NH4ОН); 

m(NH4OH) = ;563,1
4,22

35
гx

x
M 


  

     3)    
  498759,0498

4,22

17%1004
4 







 х
х

нурm

OHNHm
OHNH ; 

26,565х + 17430 = 156,3х; х =134,351 (л) NH3; 
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Відповідь: об’єм аміаку становить 134 л. 
 

Приклад 4. Аміаку об’ємом 2,24 л (н.у.) розчиняються у 300 мл 
розчину з масовою часткою амоній гідроксиду 20%  (густина 0,923 
г/см3). Визначити масову частку утвореного розчину. 
 

Дано:                       Розв’язання: 
V1(NH3) =2,24 л   NH3 +  H2O → 35% NH4OH; 
V2(р-ну) =300 мл  2,24 л NH3 + 300мл 20% H2O → х% 
NH4OH; 
ω2(NH4OH) =20%                                                            
ρ(р-ну) = 0,923 г/мл           1) m1(NH3)= M (NH3) · ν1 =  17

4,22

24,2
  = 1,7 г ; 

                                                                                        
   ω1(NH4OH) = ?            ν1(NH4OH) =ν1(NH3) = 0,1 моль; 

2) m1(NH4OH) = ν1(NH4OH)·M(NH4OH) = 
=0,1· 35=3,5 г; 

  3) m2(NH4OH) =V(розч) · ρ · ω2 =300 · 0,923 · 0,2=55,2 г;  
 

 
   
   

 
%.138,21

923,03007,1

%1002,555,3

%20

%100(

%20)(
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Відповідь: масова частка NH4OH утвореного розчину становить  
21%.  

 
481. У 300 г води розчинили 100 л амоніаку (н.у.). Яка масова 

частка амоній гідроксиду в розчині? (Відповідь. 42,72 %). 
482. Розрахувати масу сірчаного ангідриду, який треба розчинити у 

480 г води, щоб добути розчин з  масовою часткою сульфатної 
кислоти 24,5%. (Відповідь. 120 г). 

483. Визначити масу натрій оксиду, яку треба розчинити у 338 г 
розчину, що містить 80 г натрій гідроксиду, щоб добути розчин з 
масовою часткою натрій гідроксиду 40%. (Відповідь. 62 г). 

484. Яку масу натрій оксиду необхідно додати до розчину з 
масовою часткою натрій гідроксиду 20%, щоб у результаті 

136



 
 

утворився розчин масою 160 г з масовою часткою натрій 
гідроксиду 30%? (Відповідь. 14,68 г). 

485. Літій масою 10,5 г вступив у реакцію з 300 мл води. Розчин 
якої речовини  утворився при цьому? Якою є масова частка її у 
розчині? (Відповідь. 11,65% LiOH). 

486. Обчислити вміст натрій етилату (в масових %) у спиртовому 
розчині, який одержали при взаємодії 6,4 г металічного натрію зі 
100 мл етилового спирту (густина 0,8 г/мл). (Відповідь. 16,1%). 

487. Сульфур (IV) оксид об’ємом 1,12 л (н.у.) розчинили в 60 мл 
води. Яка масова частка сульфатної (IV) кислоти у розчині? 
(Відповідь. 6,5%). 

488. Якою є масова частка сульфатної кислоти у розчині, що 
утворився при розчиненні у 38 мл води сульфур (VІ) оксиду, 
який одержали окисненням 3,36 л (н.у.) сульфур (IV) окису? 
(Відповідь. 29,4%). 

489. Амоніак, утворений при взаємодії 224 л азоту з достатньою 
кількістю водню (н.у.) розчинили у 2 л води. Обчислити масову 
частку амоній гідроксиду, якщо масова частка виходу амоніаку 
дорівнює 20%. (Відповідь. 6,8%). 

490. Обчислити масу сірчаного ангідриду, розчиненням якого у 300 
г розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 49% добули 
розчин з масовою часткою H2SO4 78,4%. (Відповідь. 200 г). 

 
7 ЗАДАЧІ НА ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ, ЩО ПЕРЕБІГАЮТЬ 

У РОЗЧИНАХ 
 

7.1 Реакція нейтралізації 
 
При розв’язуванні задач на реакції нейтралізації при взаємодії 

основи з багатоосновними кислотами слід мати на увазі, що поряд з 
середніми солями можуть утворюватись і кислі солі. Склад солі 
залежить від відношення кількостей речовини кислоти та основи. 

 
Приклад. У розчин, що містить 2,5 г їдкого натру, пропустили 11,2 л 
(н.у.) гідроген сульфід. Яка сіль і якої маси утворюється при цьому? 
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Дано:  
m(NaOH) = 2,5 г  
V(H2S) = 11,2 л      

Розв’язання: 
1.Запишемо рівняння реакцій, за  якими  
можуть  відбу ватися в розчині, так: 

NaOH + H2S    NaHS + H2O;     (1)  
m(солі) - ? 2NaOH + H2S    Na2S + H2O.     (2) 

2.Знайдемо кількість  речовин NaOH і H2S таким 
чином: 

 (NaOH) =  2,5г / 40 г/моль= 0,0625 моль; 
 (H2S) = 11,2л / 22,4л/моль = 0,5 моль. 

  3. Як бачимо, сірководень узято у значно більшій кількості, ніж 
NaOH, тому утвориться кисла сіль. Розрахунки проводимо за 
рівнянням (1) 

   m(NaHS)=(NaHS) M(NaHS) =0,0625 моль  56  г/моль =3,5 г 
 
Відповідь:  утворюється кисла сіль NaHS масою 3,5 г. 
 

491. Яка речовина і якої маси утвориться при пропусканні продукту 
повного згорання 8,96 л (н.у.) сірководню крізь 129,5 мл розчину 
натрій гідроксіду з масовою часткою розчиненої речовини 11  
і густиною 1,12 г/см3? (Відповідь. 22,4 г NaHS). 

492. Карбон (V) оксид, одержаний при спалюванні 4,48 л метану 
(н.у.), пропущено крізь розчин натрій гідроксіду, об’єм якого 
100 мл, густина 1,32 г/см3 , масова частка розчиненої речовини 
28%.  Якого складу і маси сіль утворилась при цьому? 
(Відповідь. 21,2 г Na2CO3). 

493. До розчину, що містить 5,88 г фосфатної кислоти, додали 
розчин, в якому знаходиться 8,4 г калій гідроксиду. Визначити 
масу осаду, добутого при випарюванні розчину. (Відповідь. 
11,58 г). 

494. 3,22 г суміші натрій гідроксиду і барій гідроксиду розчинені 
71,18 мл води. Для повної нейтралізації добутого розчину 
потрібно 1,825 г хлоридної кислоти. Визначити масу осаду при 
дії на нейтралізований розчин надлишку розчину магній 
сульфату. (Відповідь. 3,033 г). 

495. Через 3 л 3М розчину оцтової кислоти пропущено 4,48 л (н.у.) 
амоніаку. Розрахувати, яка маса кальцій карбонату може 
прореагувати з розчином кислоти після пропускання крізь нього 
амоніаку. (Відповідь. 440 г). 
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496. Через розчин, що містив 49 г фосфатної кислоти, пропустили  
амоніак масою 10,2г. Визначити склад і маси утворених солей. 
(Відповідь. 46 г NH4H2PO4, 13,2 г (NH4)2HPO4). 

497. Розчин одночасно містить сульфатну і нітратну кислоти. 
Визначити частки кожної кислоти в розчині, якщо при 
нейтралізації 10 г цього розчину витрачається 12,5 мл 19-ого 
розчину калій  гідроксиду (=1,18 г/мл), а при додаванні до 10 г 
такого ж розчину надлишку барій хлориду утворюється 2,33 г 
осаду. (Відповідь. 9,81% H2SO4, 18,2% HNO3). 

498. Газ, що отримали при згорянні 5,6 л (н.у.) суміші етану і 
пропану,  густина якої за воднем дорівнює 19,9, пропустили 
через 20-вий розчин натрій гідроксиду масою 160 г. Визначити 
масу речовин, що знаходяться в отриманому розчині. (Відповідь. 
46,2 г NaHCO3, 13,25 г Na2CO3). 

499. До 200 мл 0,5М розчину сульфатної кислоти додали 150 мл 1М  
розчину натрій гідроксиду. Які солі і в якій кількості утворились 
при цьому? (Відповідь. 7,8 г Na2SO4, 6 г NaHSO4). 

500. До розчину, що містив 9,8 г сульфатної кислоти, додали 
розчин, який містив  5 г натрій гідроксиду. Які солі і якої маси 
одержали при цьому? (Відповідь. 9 г Na2SO4, 3,55 г NaHSO4). 

 
7.2 Окисно-відновні реакції 

 
Задачі, що розглядаються в даному розділі, можна розв’язувати 

на підставі закону еквівалентних відношень: маси реагуючих речовин 
відносяться одна до одної як їх молярні маси еквівалентів: 

 
 

 
 .BM

AM

Bm

Am

E

E  

Якщо речовини А і В – гази, то за нормальних умов закон 
еквівалентних відношень набуває вигляду 

 
 

 
  ,0

0

BV

AV

BV

AV

E

E  

                  
де VЕ – еквівалентний об’єм – це об’єм, який займає 1 моль 

еквівалента даної газоподібної речовини. 
            Для  водню VЕ(H2) = 11,2 л/моль (н.у.). 
Для кисню  VЕ(O2) = 5,6 л/моль (н.у.). 
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Приклад.  До розчину, що містить купрум (ІІ) сульфат, додали калій 
йодид. На знебарвлення утвореного внаслідок реакції йоду витратили 
0,04 моль еквівалента натрій персульфату. Визначити вміст купрум 
(ІІ) сульфату в розчині. 

 
                         Розв’язання: 

2CuSO4 + 4KI → 2CuI + I2  + 2K2SO4           (1) 
  

I2  + 2Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O6                  (2) 
 

Згідно із законом еквівалентів 
 
 

 
 4

4

322

322

CuSOM

CuSOm

OSNM

OSNm

ЕЕ

 ; 

νE (Na2S2O3)=νE (CuSO4); 
ME (CuSO4)=ƒM (CuSO4); 

ƒ(CuSO4)= 
2

1 ; 

МE = 
2

1 160 г/моль = 80 г/моль-екв; 

m (CuSO4) = 0,04 моль-екв   80 г/моль-екв = 6,4 г. 
 

Відповідь:  маса купрум (ІІ) сульфату у розчині становить 6,4 г. 
 

501. Яка маса калій перманганату потрібна для окиснення калію 
сульфату (IV)  масою 8 г ,що перебуває в нейтральному розчині? 
(Відповідь. 5,33 г). 

502. Визначити масу K2Cr2O7 і об’єм (мл) розчину HCl з масовою 
часткою гідроген хлориду 39% (густина 1,2 г/см3), які потрібно 
взяти для того, щоб за допомогою хлору, що виділиться, 
окиснити 0,1 моль FeCl2 до FeCl3. (Відповідь. 4,9 г; 18 мл). 

503. Визначити масову частку KJO3 у його розчині, якщо при дії 
3,21 г цього  розчину на надлишок KJ у розбавленому 
сульфатнокислому розчині, утворилось 0,635 г йоду. (Відповідь. 
5,55%). 

504. Визначити сумарну масу солей, що утворяться в розчині при 
взаємодії 32,5г цинку з калій перманганатом у кислому 
середовищі. (Відповідь. 108,45 г). 

Дано: 
  ν ( Na2S2O3 ) = 0,04 
мольекв 

 
m (CuSO4) - ? 
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505. При розчиненні манган (ІІ) сульфіду в розведеній нітратній 
кислоті утворилось 6,4г сірки. Який об’єм нітроген (ІІ)  оксиду 
(н.у.) при цьому виділився? (Відповідь. 2,99 г). 

506. При взаємодії калій йодиду з калій перманганатом у 
сульфатнокислому розчині утворилось 1,2 г манган (ІІ) 
сульфату. Визначити масу калій йодиду, що вступив у реакцію. 
(Відповідь.6,63 г). 

507. Манган (ІІ) сульфат обробили в лужному розчині гідроген 
пероксидом масою 17г. Визначити масу утвореного манган (IV) 
оксиду. (Відповідь. 43,5 г). 

508. Скільки мл 0,05М розчину KMnO4 необхідно взяти для 
окиснення в сульфатнокислому розчині 25 мл 0,1M розчину 
KNO2. 

509. До підкисненого розчину KJ добавили 100 мл 0,15 н. розчину 
K2Cr2O7. Розрахувати, скільки мілілітрів 0,2 н. розчину натрій 
тіосульфату необхідно прилити, щоб зв’язати увесь йод, що 
виділився. (Відповідь. 20 мл). 

510. При взаємодії гідроген пероксиду з аргентум  нітратом в 
амоніачному розчині виділилось 560 мл (н.у.) безбарвного газу, 
що підтримує дихання. Визначити масову частку амоній нітрату 
в утвореному розчині. (Відповідь. 38,83%). 
 

7.3 Реакції гідролізу і осадження 
 

При змішуванні розчинів солей одночасно продукт реакції може 
гідролізувати, що необхідно враховувати при розв’язуванні даного 
типу задач. 

 
Приклад. До розчину, в якому знаходиться алюміній нітрат  масою 
42,6 г, додали розчин, що містить 37,2 г натрій карбонату. Осад 
прожарили. Визначити масу осаду після  прожарювання.   

 
                     Розв’язання: 

2Al(NO3)3+3Na2CO3Al2(CO3)3+6NaNO3. 
Утворена під час реакції обміну сіль в 
розчині існувати не може. Алюміній 
карбонат – сіль слабкої основи і слабкої 
кислоти – гідролізує в момент утворення 

 

Дано: 
m (Al(NO3)3)= 42,6 г 
m (Na2CO3) = 37,2 г 

 

 
      m ( осаду ) - ? 
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Al2(CO3)3 + 3H2O  2Al(OH)3 + 3CO2. 

 
   Отже, сумарний процес може бути виражений рівняннями 

реакції так: 
 

2Al(NO3)3 + 3Na2CO3 + 3H2O  2Al(OH)3 + 3CO2 + 6NaNO3;     
(1) 

          213 г/моль       106 г/моль 

2Al(OH)3 
ot  Al2O3 + 3H2O .                                            

(2) 
                                          102 г/моль 
 
1.Знайдемо, яка з речовин узята в надлишку, таким чином: 
 

          ;2,0
/312

6,42
)( 33 моль

мольг

г
NOAl   

         ν (Na2CO3) = 
мольг

г

/106

2,37
 = 0,35моль. 

  Згідно з рівнянням (1), на 0,2моль Al(NO3)3 потрібно 0,3моль 
Na2CO3 , 
тобто Na2CO3  взято у надлишку, тому розрахунки проводимо за 
нестачею – Al(NO3)3 . 

2.За рівнянням реакції (1)  
 
ν (Al(OH)3) = ν (Al(NO3)3) = 0,2моль. 
 
3.З рівняння (2) випливає, що кількість речовини Al2O3 

уполовину менша за Al(HO)3 

(Al2O3) = 1/2 (Al(OH)3) = .1,0
2

2,0


моль
 

4.Маса утвореного після прожарювання осаду дорівнює 
m (Al2O3)=ν (Al2O3)М (Al2O3); 
m (Al2O3)=0,1 моль  102 г/моль = 10,2 г. 
 
Відповідь: маса осаду становить 10,2 г. 
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511. До розчину, що містить 19,44 г кальцій гідрокарбонату, 
додали 20,52 г алюміній сульфату. Визначити масу утвореного 
осаду та маси солей, що залишились в рзчині, враховуючи, що 
кальцій сульфат осаджується повністю. (Відповідь. 16,32 г 
осаду; 6,84 г алюміній сульфату). 

512. До розчину, що містить 3,17 г хром (III) хлориду, додали 
розчин, в якому міститься 3,4 г амоній сульфіду. Визначити 
масу осаду після прожарювання, а також вміст солей у 
фільтраті. (Відповідь. 10,3 г осаду; 1,36 г (NH4)2S; 3,21 г NH4Cl). 

513. До розчину, що містить ферум (III) хлорид, масою 3,25г, 
додали розчин, який містить 3,18г натрій карбонату. Визначити 
масу утвореного осаду. (Відповідь.    2,14 г). 

514. Зразок алюміній сульфіду масою 1,5г додали до 14,4мл 10%-го 
розчину натрій гідроксиду (ρ=1,11 г/мл). Суміш, що утворилась 
після реакції, профільтрували і фільтрат розбавили до об’єму 50 
мл. Визначити молярні концентрації речовин, що утворилися в 
розчині. (Відповідь. 10,2 г). 

515. До розчину, в якому знаходиться 3,17 г хром (III) хлориду, 
додали розчин, що містить 3,85 г калій сульфіду. Визначити 
масу осаду. (Відповідь. 2,47 г). 

516. На цинк хлорид масою 6,8 г подіяли натрій гідроксидом 
масою 5 г. Яка маса осаду при цьому утворилась? (Відповідь. 5 
г). 

517. Визначити масу осаду, добутого в результаті зливання 
розчину  масою 20 г з масовою часткою ферум (III) сульфату 8% 
із розчином масою 20г з масовою часткою барій гідроксиду 
15%. (Відповідь. 3,7 г). 

518. Обчислити масу осаду, який утворюється при зливанні 100 мл 
розчину з масовою часткою барій хлориду 9,45% (ρ=1,1 г/см3) та 
200 мл розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 4,76  % 
(ρ=1,03 г/см3). (Відповідь. 11,67 г). 

519. Наважку хром (III) сульфату і калій гідроксиду по 39,2г кожна  
розчинили у воді і піддали взаємодії. Обчислити масу осаду, що 
утворився після реакції. (Відповідь. 20,6 г). 

520. Скільки грамів купрум (II) гідроксиду утвориться при 
зливанні розчину, який містить 35 г купрум (II) сульфату, з 
розчином, який  містить 0,4 моль натрій гідроксиду. (Відповідь. 
19,5 г). 
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7.4 Реакції між органічними речовинами 
 

521. При пропусканні 2,8 л (н.у.) суміші пропілену, бутілену і 
бутану крізь бромну воду прореагувало 16г брому. Визначити 
об’єм кисню і повітря, які витрачаються на спалювання 20л цієї 
суміші, якщо її відносна густина за воднем дорівнює 26,1. 
(Відповідь. 538,1 л). 

522. Для гідролізу 7,7 г суміші діетилового і монофенілового 
естерів щавлевої кислоти знадобилось 400 мл 0,3М розчину 
натрій гідроксиду. Визначити процентний склад вихідної суміші 
складних естерів. (Відповідь. 56,88% діетилового етеру). 

523. Скільки грамів ацетону можна одержати з 20 г пропанолу-2 
при окисненні його хромовою сумішшю, якщо масова частка 
спирту, що вступив у реакцію, становить 82%.(Відповідь. 15,82 
г). 

524. Яка  маса манган (IV) оксиду потрібна для добування хлору, 
необхідного для перетворення 9,75мл (ρ=0,8 г/см3) бензолу в 
гексахлоран? (Відповідь. 26,1 г). 

525. При окисненні суміші бензолу  і  толуолу розчином калій  
перманганату при нагріванні добуто 8,54 г одноосновної 
кислоти. При взаємодії цієї кислоти з надлишком натрій 
гідроген карбонату виділився газ, об’єм якого в 19 разів менший 
об’єму такого ж газу, добутого при згорянні вихідної суміші 
вуглеводнів. Визначити склад вихідної суміші вуглеводнів. 
(Відповідь. 37,1% толуолу). 

526. Скільки кілограмів розчину їдкого натру з масовою часткою 
10% необхідно для реакції з 138 г гліцерину ? Скільки натрій 
гліцерату утворюється? (Відповідь. 1,8 г). 

527. Спирт, в якому масова частка С2Н5ОН 96% (ρ=0,8 г/см3), був 
оброблений кальцій карбідом. При застосуванні 1 кг кальцій 
карбіду виділилось 250 л ацетилену. Яку масу кальцій карбіду 
треба взяти для абсолютування 2 л спирту?  (Відповідь.     159,3 
г). 

528. Який об’єм  розчину фенолу і бензолу з масовою часткою 
етилового спирту 9,4% (ρ=0,9 г/см3) має вступити у реакцію з 
металічним натрієм, щоб водню, який при цьому виділяється, 
вистачило на гідрування    1,12 л ацетилену? (Відповідь.    108,75 
мл). 
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529. Визначити масову частку формальдегіду в розчині, якщо у 250 
г води розчинити весь формальдегід, який утворюється при 
окисненні 90 г метилового спирту. (Відповідь. 25,24%). 

530. Вторинний пропиловий спирт окиснили хромовою сумішшю і 
при цьому одержали 1 кг водного розчину ацетону з масовою 
часткою ацетону 58%. Скільки пропилового спирту було 
окиснено? (Відповідь. 600 г). 

 
8. ЗАДАЧІ ПІДВИЩЕНОЇ СКЛАДНОСТІ 

 
 Рішення задач підвищеної складності допомагає формувати в 
учнів навичок творчого мислення в області хімії. При цьому потрібно 
не дотримуватись будь-якої визначеної, відомої схеми, а знаходити 
нестандартні варіанти. Важливою метою є і допомога учням у 
свідомому виборі навчального закладу для продовження своєї освіти. 
І, крім того, розв’язання задач підвищеної складності сприяє 
формуванню таких рис характеру, як уважність, сприйнятливість, 
послідовність і цілеспрямованість. 

У дану главу включені нестандартні задачі та олімпіадні задачі. 
 

8.1 Задачі із загальної та неорганічної хімії 
 

531. Водяний газ (продукт пропускання парів води через розжарене 
вугілля, окрім CO і H2 містить домішки азоту і вуглекислого 
газу. Якщо пропустити  водяний газ даного складу через розчин 
KOH, його об’єм зменшиться на 8%. При згоранні порції 
водяного газу об’ємом 0,273 л (P=98,1 кПа, t=20С) утвориться 
0,2226 г CO2 і 0,095 г H2O. Обчислити відносну густину 
водяного газу даного складу за воднем й абсолютну густину 
(г/мл) при температурі 20С. (Відповідь. 0,715 г/см3; 8,877). 

532. Порцію доломіту масою 2 г, що містить некарбонатні домішки, 
розчинили в хлоридній кислоті. Вуглекислий газ , що виділився, 
був поглинений 120 г 1%-го розчину NaOH.Отриманий розчин 
випарили, а залишок прожарили. При цьому виділилося 0,112 мл 
(н.у.) CO2. Обчислити масову частку CaCO3MgCO3 у доломіті. 
(Відповідь. 92%). 

533. Суміш безводних NaOH i KOHмасою 2,083 г озчинили у воді в 
хімічній склянці з відомою масою. Далі цей розчин 
нейтралізували розчином, що містить суміш нітратної і 
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хлоридної кислот, причому їх масові частки ули однаковими. 
Після випаровування води склянку із сухим залишком зважили і 
визначили, що маса збільшилась на 3,207 г. Обчислити масову 
частку КОН у вихідній суміші. (Відповідь. 17,75%). 

534. Суміш двох безводних нітратів масою 2,917 г прокалили при 
600С. Отриманий залишок масою 1,895 г розчинили в 
надлишку води і додали в розчин декілька крапель 
фенолфталеїну. На титрування цього розчину витратили 26 мл 
0,5 н. розчину H2SO4. Отриманий безбарвний розчин обробили 
надлишком розчину K3PO4, при цьому утворився білий осад. Які 
нітрати могли входити до вихідної суміші? (Відповідь. KNO3, 
LiNO3). 

535. Розчин натрій сульфату ((солі)=10%) і 20%-й розчин 
невідомого сульфату змішують у масовому відношенні 1:2. До 
отриманого розчину масою 10 г долили надлишок розчину барій 
нітрату. Осад , що утворився , відокремили, просушили і 
зважили. Його маса склала 3,1326 г. Установити невідомий 
сульфат. (Відповідь. MgSO4). 

536. Нікелеву пластинку масою 25,9 г занурили в 555 г розчину 
ферум (ІІІ) сульфату з масовою часткою солі 0,1. Після деякого 
витримування пластинки в розчині її вийняли, при цьому 
виявилося, що масова частка ферум (ІІІ) сульфату стала 
дорівнювати масовій частці солі нікелю, що утворилася. 
Визначити масу пластинки після того, як її вийняли із розчину. 
(Відповідь. 21,32 г). 

537. Зразок алюміній сульфіду масою 1,5 г внесли в 14,4 мл 10%-ого 
розчину натрій гідроксиду (густина 1,11 г/мл). Суміш, що 
утворилася після реакції, відфільтрували, і фільтрат розбавили 
до об’єму 50 мл. Визначити молярні         концентрації сполук, 
що містяться в розчині після розбавлення. Обчислити масу 
брому, що може вступити у взаємодію з утвореним розчином. 
(Відповідь. CM(Na2S)=0,2 моль/л; CM(NaHS)=0,2 моль/л). 

538. Кальцій оксид, отриманий при прожарюванні 60 г кальцій 
карбонату, розчинений у  необхідній кількості 36,5%-вої 
хлоридної кислоти. Отриманий розчин охолодили до 0С. При 
цьому осаджується шестиводний гідрат солі. Насичений розчин 
при зазначеній температурі містить 27,2% кристалогідрату. 
Обчислити масу  осаджених кристалів. (Відповідь. 115,12 г). 
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539. Продукти повної взаємодії 0,69 г натрію і 0,80 г сірки обережно 
внесли у воду, і  прозорий розчин , що утворився , розбавили до 
200 мл. Визначити молярні концентрації сполук у розчині. 
Обчислити максимальну масу брому, що може прореагувати з 
отриманим розчином. (Відповідь. 2,4 г брому; 0,025 моль/л Na2S; 
0,05 моль/л Na2S2).  

540. Продукти повного згоряння 4,48 л гідроген сульфіду (н.у.) в 
надлишку кисню поглинені 57,4 мл 20%-вого розчину натрій 
гідроксиду (густина 1,22 г/мл). Обчислити масові частки 
речовин в отриманому розчині і масу осаду, що виділиться при 
обробці цього розчину надлишком кальцій гідроксиду. 
(Відповідь. 22,83% Na2SO3; 6,28% NaHSO3; 2,4 г CaCO3). 

541. Є суміш міді, вуглецю й ферум (ІІІ) оксиду з молярним 
співвідношенням     компонентів 4:2:1 (у  порядку 
перерахування). Який об’єм 96%-вої сульфатної кислоти 
(густина 1,84 г/мл) потрібний для повного розчинення при 
нагріванні 2,2 г такої суміші? (Відповідь. 4,16 мл). 

542. Через 100 мл 12,33%-вого розчину ферум (ІІ) хлориду (густина 
1,03г/мл) пропускали хлор до тих пір, доки концентрація ферум 
(ІІІ) хлориду в розчині не стала дорівнювати концентрації ферум 
(ІІ) хлориду. Визначити об’єм поглиненого хлору (н.у.). 
(Відповідь. 0,49 л). 

543. Мідну пластинку масою 13,2 г занурили в 300 г розчину ферум 
(ІІІ) нітрату з масовою часткою солі 0,112. Після деякого 
витримування пластинки в розчині її вийняли, при цьому 
виявилося, що масова частка ферум (ІІІ) нітрату стала 
дорівнювати масовій частці  солі міді , що утворилася. 
Визначити масу пластинки після того, як її вийняли із розчину. 
(Відповідь. 11,022 г). 

544. Плюмбум (ІІ) нітрат масою 66,2 г прокалили до постійної маси. 
Твердий продукт , що залишився , відновили карбон (ІІ) 
оксидом. Розрахувати об’єм оксиду (н.у.), що знадобився для 
цього? Визначити масу осаду, що утворився, якщо отриманий 
після відновлення газ пропустити через розчин, який містить 
11,1 г кальцій гідроксиду? (Відповідь. 4,48 л СО2; 10 г осаду). 

545. Для окиснення 3,12 г гідроген сульфату лужного металу 
витратили 50 мл розчину, в якому молярні концентрації калій 
дихромату і сульфатної кислоти дорівнюють 0,2 моль/л і 0,5 
моль/л. Встановити склад і асу залишку, що утвориться в 
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результаті випарювання розчину після реакції. (Відповідь.7,47 г 
суміші Na2SO4 i Cr2(SO4)3). 

 
8.2. Задачі з органічної хімії 

 
546. Суміш 5 мл газоподібного вуглеводню з 12 мл кисню 

помістили в евдіометр і підірвали. Після приведення умов до 
початкових об’єм газової суміші склав 7 мл, а після її 
пропускання через розчин лугу зменшився до 2 мл. Газ, що 
залишився, підтримує горіння. Визначити формулу вуглеводню. 
(Відповідь. CH4). 

547. При окисненні 0,1 моля невідомої органічної речовини кислим 
розчином калій перманганату калію утворилися 4,48 л (н.у.) 
вуглекислого газу, 36,24 г MnSO4, 20,88 г K2SO4 і вода. Яка 
речовина піддавалася окисненню? Написати рівняння окиснення 
найближчого гомолога цієї речовини водяним розчином калій 
перманганату. (Відповідь. Етанол, гомолог - метанол). 

548. Суміші газоподібних етиленового й ацетиленового вуглеводнів 
об’ємом 7,84 л (н.у.), що містять однакове число атомів вуглецю, 
може приєднати 80 г брому. Суміш продуктів приєднання 
брому, що утворилася при цьому, має масу 94,4 г. Визначити 
будову і склад (у % за масою) вихідної суміші. (Відповідь. 
58,3%). 

549. При спалюванні в кисні суміші пропену, бутину-1 і парів 
хлорщпропену й охолодженні продуктів повного згорання 
утворилося 2,74 мл рідини  густиною 1,12 г/мл, що при взаємодії 
з розчином натрій карбонату  може виділити 224 мл газу (н.у.). 
Обчислити мінімальний і максимальний об’єм кисню, що може 
вступити в реакцію в умовах досліду  (у перерахунку на н.у.). 
(Відповідь. 4,82 л; 5,49 л). 

550. Суміш бензолу і циклогексену знебарвлює 75 г бромної води 
сзмасовою часткою брому 3,2%. При спалюванні такої ж 
кількості вихідної суміші в надлишку кисню  продукти, що 
утворилися, пропустили через надлишок вапняної води й 
одержали 21 г осаду. Визначити склад вихідної суміші (у % за 
масою). (Відповідь. 56% бензолу). 

551. Суміш бензолу, циклогексену і циклогексану при обробці 
бромною водою приєднує 16 г брому; при каталітичному 
дегідруванні вихідної суміші утворюється 39 г бензолу і водень, 
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об’єм якого в два рази менший за об’єм водню, необхідного для 
повного гідрування вихідної суміші вуглеводнів. Визначити 
склад вихідної суміші (у % за об’ємом). (Відповідь. 60% бензолу; 
20% циклогексену). 

552. При окисненні суміші бензолу і толуолу розчином калій 
перманганату при нагріванні отримано після підкинення 8,54 г 
одноосновної органічної кислоти. При взаємодії цієї кислоти з 
надлишком водного розчину натрій гідрогенкарбонату  
виділився газ, об’єм якого в 19 разів менший за  об’єм такого ж 
газу, отриманого при повному згорянні вихідної суміші 
вуглеводнів. Визначити склад вихідної суміші вуглеводнів (у % 
за масою). (Відповідь. 63% бензолу). 

553. При дії на ненасичений вуглеводень надлишку розчину хлору в    
чотирихлористому вуглеці утворилося 3,78 г дихлориду. При дії 
на таку ж кількість вуглеводню надлишку бромної води 
утворилося 5,56 г диброміду. Визначити молекулярну формулу 
вуглеводню і написати структурні формули чотирьох його 
ізомеров, що відповідають умові задачі. (Відповідь. С9Н10). 

554. Пари води змішали с етиленом у молярному відношенні 3:1 при 
тиску 8 МПа і температурі 227оС у замкнутому реакторі, 
призначеному для синтезу етанолу. Після закінчення процесу 
тиск газів у реакторі при незмінній температурі зменшився на 
5%. Визначити об'ємну частку парів етанолу в реакційній суміші 
і відсоток перетворення етилену в етанол. (Відповідь. 5,26%). 

555. При дії на 10,6 г багатоатомного спирту гідроген хлориду, що 
утворюється при взаємодії 10 г натрій хлориду з надлишком 
концентрованої сульфатної кислоти, утворюється 
монохлорпохідне. Який об’єм парів етанолу варто додати до 1 л 
парів цього монохлорпохідного, щоб густина отриманої газової 
суміші дорівнювала густині сульфур (IV) оксиду  (при тих же 
умовах)? (Відповідь.0,92 л). 

556. Пари 1,2 моля одноатомного первинного спирту пропустили з 
повітрям над розігрітою мідною сіткою. Реакційну суміш 
охолодили і пропустили в аміачний розчин аргентум оксиду. 
Осад, що утворився, масою 129,6 г відфільтрували. Розчин 
подкиснили, проекстрагували ефіром і отриману після відгону 
естеру суміш нагріли з концентрованою сульфатною кислотою. 
При цьому одержали 52,8 г складного естеру. Який спирт був 

149



 
 

узятий? З яким виходом протікало його окиснення і який естер 
було отримано? (Відповідь. Етанол; 50% етилацетат). 

557. При окисненні насиченого одноатомного спирту А одержали 
32,5 г суміші, що складається із вихідного спирту, альдегіду і 
монокарбонової кислоти (їхні молярні відношення 1:2:3). До цієї 
суміші речовин додали надлишок водного розчину натрій 
гідрогенкарбонату. При цьому виділилося 3,36 л газу (н.у.). 
Визначити якісний і кількісний склад суміші, отриманої в 
результаті окиснення спирту А. (Відповідь. 5,1 г С5Н11СН2ОН; 
10 г С5Н11СНО; 17,4 г С5Н11СООН ). 

558. Яка маса ароматичного вуглеводню складу С8H10 знадобиться 
для одержання із нього (при дії водяного розчину калій 
перманганату і подальшому підкиненні) 9,76 г речовини складу 
C7H6O2, якщо окиснення протікає з виходом 80%? Визначити 
будову вихідного ароматичного вуглеводню і продукту його 
окиснення. Написати рівняння реакції. (Відповідь. 10,6 
етилбензолу; бензойна кислота). 

559. Суміш 40 г фенолу й етилового естеру одноосновної кислоти 
вступає в реакцію з 65,6  мл розчину з масовою часткою натрій 
гідроксиду 20% (густина 1,22 г/см3). При обробці такої ж 
кількості суміші надлишком бромної води утворилось 33,1 г 
осаду. Визначити структурну формулу естеру. (Відповідь. 
С2Н5СООС2Н5). 

560. До 35 л суміші, що містить вуглекислий газ і метиламін, додали 
25 л гідроген броміду, після чого густина газової суміші за 
повітрям стала дорівнювати 1,942. Обчислити об'ємні частки 
газів у вихідній суміші. (Відповідь. 57,1%). 
 

8.3. Олімпіадні задачі 
 

 Виходячи із форми побудови й змісту олімпіадних завдань, вони 
можуть бути поділені на задачі й питання тестового характеру, 
розрахункові  задачі з неповною умовою, задачі-пастки, задачі-
кросворди, задачі-головоломки, комбіновані (комплексні) і творчі 
задачі. Тут же варто зупинитися на задачах-пастках і задачах-
головоломках, типових для олімпіад. Перші за формою побудови й 
змісту схожі на елементарні задачі тестового характеру, метою яких 
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 є перевірка учнівських базових знань у рамках більш або менш 
стандартної ситуації, тому учні схильні недооцінювати їхню 
складність. 

У задачах-головоломках передбачається встановити речовину 
або групу речовин за описом їхніх перетворень, повністю або 
частково зашифрованим. Задачі-головоломки є не стільки складними, 
скільки незвичними для учнів, незнайомих з додатковою 
літературою. Загальний підхід до рішення задач-головоломок без 
числових даних полягає в тому, що необхідно идентифікувати хоч би 
одну із речовин, а потім уже  дешифрувати весь ланцюжок 
перетворень. Інакше, треба "зачепитися" за одну ланку в умові, а 
потім уже вирішувати всю задачу в цілому. У самому загальному 
вигляді метод рішення таких задач полягає в чергуванні методів 
індукції і дедукції. 

 
561. Рідина А розчинна у воді і змінює забарвлення лакмусового 

розчину на червоний колір. Відносна густина парів А за 
повітрям складає 3,17.               У результаті згоряння А 
утворюються тільки два продукти: CO2 і H2O. Рідина реагує за 
звичайних умов з натрієм і лугами, до того ж при титруванні 2,7 
г А в присутності фенолфталеіну витрата розчину лугу, де 
C(KOH)=1 моль/л, складає 58,7 мл. Назвати цю рідину. 
(Відповідь. НСООН – мурашина кислота). 

562. Забарвлена сіль X, що належить до бінарних сполук, 
нерозчинна у воді, але розчинна в розчині хлоридної кислоти. 
При цьому виділяється газ із різким запахом Г1 і утворюється 
блідокольоровий розчин 1. Якщо до розчину 1 долити розчин 
лугу, утвориться забарвлений осад, що буріє на повітрі. При дії 
хлоридної кислоти на  сполуку А , яку отримали, утворюється та 
ж речовина, що і при пропусканні хлору через розчин 1. При 
кип'ятінні X із розчином нітратної кислоти можливо виділення 
безбарвних газів Г2 і Г3, що за різних умов реагують з киснем  
(Г2 - швидко, Г3 - тільки в присутності каталізатора при 
нагріванні). У результаті взаємодії розчинів газів Г1 і Г3 
утворюється проста речовина Д і вода. Якщо Г1 реагує з лугом, 
утворюється розчин, додавання до якого розчину 1 дає осад X. 
Назвати усі речовини, написати рівняння реакцій. (Відповідь. X – 
FeS; A – Fe(OH)3; Г1 – H2S;  Г2 – NO). 
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563. До складу солі X входять три елементи, один із яких Оксиген, 
причому його масова частка в солі складає 25%. Крім того, у 
сіль входять ще два елементи в молярному співвідношенні 1:1. 
Сіль являє собою нерозчинну у воді речовину зеленого кольору. 
При обробці X концентрованою HCl виділяється газ Г із різким 
запахом і утворюється розчин, додавання до якого розчинів 
лугів приводить до утворення  білого осаду, що темніє при дії 
багатьох окисників. Якщо ж на розчин після розчинення X у HCl 
подіяти розчином сульфатної кислоти, утвориться білий осад. 
Назвати усі речовини, написати рівняння реакцій. (Відповідь. X – 
BaMnO4;     Г – Сl2). 

564. Відносна густина парів речовини X за повітрям складає 7,93. 
Речовина не викликає знебарвлення розчинів калій  
перманганату і брому, не змінює колір розчинів індикаторів. У 
результаті згоряння порції X масою 2,65 г утворюється 3,1 л CO2 
(н.у.) і 2,28 г H2O. При взаємодії X з розчином лугу 
утворюються спирт А, що важко окиснюється, і сіль  Б, при дії 
на яку кислот може бути виділена кислота В з розгалуженим 
вуглецевим скелетом. При нагріванні В розкладається з 
утворенням CO2 і пропіонової кислоти. Установити структуру 
X; запропонувати спосіб одержання X, виходячи із метанолу, 
етанолу і неорганічних речовин. (Відповідь. X – C12H22O4). 

565. На терезах урівноважені два стакани, у яких знаходяться 10%-
ні розчини    HCl масою по 100 г (склянки заповнені менше ніж 
на половину). У лівий стакан поступрво додають 5 г K2CO3. Яку 
масу NaHCO3 варто додати в другий стакан, щоб в результаті 
рівновага не порушилася? (Відповідь. 0,085 г). 

566. Суміш CO2, H2 і O2 с відносною густиною за воднем DН2=17 
пропустили через надлишок розчину вапняної води. Маса осаду, 
що утворився, після відділення і просушування 283 г, а  газова 
суміш , яка залишилася, мала густину за воднем 8. Обчислити 
масу й об’єм  газової суміші. (Відповідь. 1,21 г; 0,795 л). 

567. Після вибуху суміші ацетилену, пропану і кисню, у якій 
містився надлишок кисню, і приведення системи до початкових 
тиску і температури, об’єм суміші зменшився на 33%, а після 
пропускання суміші газів, що утворились, через надлишок 
розчину натрій гідроксиду об’єм залишку склав 29%  від об’єму 
вихідної суміші.  Обчислити масову частку C2H2 у вихідній 
суміші. (Відповідь. 8,09%). 
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568. Зразок амоній дихромату масою 40 г, що містить нелеткі 
домішки, стійкі до нагрівання, піддали термічному розкладу. 
Один із продуктів реакції являєє собою газ, молекули якого 
двохатомні, причому маса 1 л газу при 30С і 0,44 атм дорівнює 
0,504 г. Другий продукт розкладу становить собою амфотерний 
оксид металу. Написати рівняння реакції. Визначити ступінь 
чистоти зразка (у % за масою), якщо маса твердого залишку, що 
містить оксид металу і тверді домішки, дорівнює 30 г. Як із 
оксиду металу можна одержати вільний метал? (Відповідь. 50%). 

569. Деякий альдегід Б є наступним за альдегідом А в 
гомологічному ряді альдегідів. 19 г альдегіду Б додали до 100 г 
водяного розчину альдегіду А з масовою часткою останнього 
23%. Додавання аміачного розчину AgNO3 до 2 г розчину 
альдегідов викликає виділення 4,35 г срібла. Визначити 
розрахунковим шляхом, про яких альдегідів йде мова і 
зобразити їхні структурні формули. (Відповідь. А – метаналь; Б 
– етаналь). 

570. Зразок кристалогідрату типу MхAуzH2O (де M - метал) масою 
2,3793 г взаємодіє з надлишком SOCl2. Газоподібні продукти , 
що утворюються в результаті реакції , пропускають через розчин 
барій хлориду, що містить хлоридну кислоту і гідроген 
пероксид. Незначні кількості SOCl2, що виносяться із 
реакційного середовища утвореними  газоподібними 
продуктами, виморожуються. Маса осаду, який виділяється із 
розчину, дорівнює 14,004 г. Було знайдено, що масова частка 
сірки становить 13,74%. У другому досліді 1,1896 г вихідної 
речовини розчиняють у воді й об’єм  отриманого розчину 
доводиться до 100 мл. Одна п'ята частина цього розчину реагує з 
10 мл 0,2М розчину AgNO3. Маса осаду, що утворюється в 
результаті цієї взаємодії, дорівнює 0,28664 г (кінцева точка 
титрування визначається кондуктометричним методом). 
Розрахувати і визначити формулу кристалогідрату. 
(Використовуйте відносні атомні маси елементів, що наведені в 
Періодичній системі). Знаючи, що 1 моль зразка кристалогідрату 
може містити максимально 7 молів води, наведіть приклад 
іншого можливого гідрату. (Відповідь. CoCl26H2O). 

571. Речовина Х містить тільки Нітроген і Гідроген. При 
прожарюванні 3,20 г Х відбувається її частковий розклад без 
утворення твердого залишку. Отримана суміш газів частково 
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поглинається сульфатною кислотою, при цьому об’єм газів 
зменшується в 2,8 раза. Непоглинений газ, що являє собою 
суміш водню й азоту, при нормальних умовах займає об’єм 1,4 л 
і має густину 0,786 г/л. Знайти формулу речовини Х й зазначити 
(по можливості) спосіб її отримання. (Відповідь. N2H4). 

572. В 20 мл розчину сульфатної кислоти з масовою часткою H2SO4 
0,30 і густиною 1,22 г/см3 додали цинк карбонат, доки сполука 
не перестала розчинятися. Добутий розчин відфільтрували і 
охолодили до 0С. Яка маса гексагідрату солі випала в осад, 
якщо масова частка безводної солі у насиченому при 0С 
розчині складає 0,294? (Відповідь. 47,2 г ZnSO47H2O). 

573. При додаванні до розчину 1,064 г деякої натрієвої солі А 
розчину арґентум(І) нітрату випадає 2,424 г білого осаду. Якщо 
до вихідного розчину спочатку додати розчин лугу, а потім 
розчин арґентум нітрату, то утворюється 1,676 жовтого осаду. 
Розшифрувати речовини, якщо вміст Оксигену в А становить 
42,1%. (Відповідь. Na4P2O7). 

574. Певна порція натрію вступила в реакцію з воднем. 
Прореагувало 90% металу і утворився гідрид. Написати 
рівняння реакцій. Визначити масу утвореної суміші, потрібної 
ддля добування 1 л (н.у.) водню внаслідок дії на суміш води. 
(Відповідь. 1,1233 г). 

575. У надлишку концентрованої хлоридної кислоти розчинили 
1,232 г нітрату одновалентного металу, а потім додали 10 г 
магнію, який повністю розчинився. Після виділення 0,772 г 
індивідуального газу до розчину додали натрій гідроксид і 
одержали ще деяку кількість газу. Розшифрувати формули 
нітрату і газів, що виділилися. (Відповідь. Нітрат – CsNO3; гази 
– H2, NH3). 
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