
Лекція 2. 

 

Тема: Способи розв’язування хімічних задач. 

 

Мета.  

 

Вступ. Розрахункові задачі з хімії посідають особливе місце у вивченні хімії. 

Систематичне їх розв’язування сприяє свідомому засвоєнню хімічних знань, 

формуванню логічного мислення, розвитку розумової діяльності, навчає 

практичному використанню набутих теоретичних знань. 

Розв’язування хімічних задач – важливий аспект оволодіння основами 

науки хімії. Введення задач в навчальний процес дає змогу реалізувати такі 

дидактичні принципи навчання: 

• забезпечення самостійності й активності учнів; 

• досягнення єдності знань і умінь; 

• встановлення зв’язку навчання з життям. 

Під час розв’язування розрахункових задач реалізуються міжпредметні 

зв’язки.  

Розрахункові задачі можна використовувати на всіх етапах навчального 

процесу: при вивченні нового матеріалу, при його засвоєнні, а також при 

перевірці та контролі знань учнів. 

У ході розв’язування задач відбувається складна мисленнєва діяльність 

учнів, яка визначає розвиток як змістового боку мислення (знань), так і 

діяльнісного (операції, дії). Найтісніший зв’язок знань і дій є основою 

формування різних прийомів мислення: суджень, умовисновків, доказів. 

Задачі відіграють значну роль в організації пошукових ситуацій, 

необхідних при проблемному навчанні, а також у здійсненні перевірки знань 

учнів і закріплення засвоєного навчального матеріалу. 

Розв’язування розрахункових задач сприяє виробленню вмінь і навичок 

проводити розрахунки. Це важливий засіб розвитку мови і мислення учнів. 

 

План. 

1. Основні способи розв’язування хімічних задач 

2. Додаткові способи розв’язування задач 

3. Графічний метод розв’язування хімічних задач 
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Зміст лекції. 

1. Основні способи розв’язування хімічних задач 

Поширеним є традиційне навчання розв’язуванню хімічних задач в 

основі якого лежить відтворення зразку, що дав викладач. Психологами 

доведено, що під час простого наслідування не відбувається формування 

міцних знань. Учневі пропонують мислити так само, як мислить вчитель і 

учень позбавляється можливости вибору доступного йому способу 

міркування, що визначається його індивідуальним психічним складом, його 

інтелектуальними здібностями. 

Інша вкорінена традиція навчання розв’язуванню задач полягає в тому, 

що кожен певний вид задач підноситься як щось нове, істотно відрізняється 

від інших видів задач . Тим самим учень перебуває у стані , коли він повинен 

запам’ятовувати стільки різних способів розв’язування задач, скільки їх видів 

включено в шкільну програму. 

Доцільніше показати учням два-три різні способи розв’язування, які б 

підходили до розв’язання різноманітних задач програми. У цьому випадку 

потрібно буде опанувати не 12, а 3-4 способи розв’язку, що значно зменшить 

навантаження на учнів. 

Слід постійно звертати увагу учнів на те, що майже кожна хемічна 

задача може бути розв’язана декількома способами. Учитель повинен бути 

готовий прийняти різні варіанти розв’язування конкретної задачі і вміти 

швидко оцінити їх і відкинути помилкове рішення. 

В практиці навчання розв’язуванню задач потрібно заохочувати 

прагнення учнів до пошуку різних варіантів розв’язку однієї й тієї ж задачі, 

використовувати різні математичні прийоми. Знання різноманітних підходів 

до розв’язування задач створює в учня необхідну базу для вибору потрібного 

способу розв’язку задач нового виду. 

Різні способи розв’язування задач слід показувати з урахуванням 

вікових особливостей учнів, їх математичної підготовки. Це сприяє розвитку 
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мислення учнів, полегшує вибір раціонального способу розв’язку 

запропонованої задачі. 

Різні способи розв’язування задач розглядаються на двох прикладах 

одночасно: задача 9 (розв’язується за формулою речовини) і задача 10 

(розв’язується за рівнянням реакції). 

Задача 9. На завод була доставлена руда, що містить 464 т магнітного 

залізняку Fe3О4. Яка маса феруму міститься в руді? 

Задача 10. Обчисліть масу натрій сульфіту, необхідну для реакції з 

сульфатною кислотою, щоб отримати 16 г сульфур(IV) оксиду. 

Аналізуючи першу задачу, встановлюємо, що в ній не йдеться про 

хемічний процес, потрібно визначити масу феруму за масою магнітного 

залізняка; для цього достатньо вказати хемічну формулу магнітного залізняка 

Fe3О4. Кількісний склад Fe3О4 показує, що в 1 моль Fe3О4 міститься 3 моль 

Fe. У випадку, якщо кількість речовини Fe3О4 – 2, 5, 10 моль, то відповідно 

збільшиться в 2, 5, 10 разів кількість молей феруму, а значить, і між масою 

руди, і масою феруму існує пряма пропорційна залежність. 

Аналізуючи другу задачу, встановлюємо, що вказані три речовини, які 

беруть участь в хемічному процесі: натрій сульфіт взаємодіє з сульфатною 

кислотою, при цьому утворюється сульфур(IV) оксид. Для написання 

рівняння реакції слід нагадати учням, що під час взаємодії солей з кислотами 

утворюється нова сіль – натрій сульфат і нова – сульфітна кислота, яка є 

нестійкою і легко розкладається на воду і сульфур(IV) оксид. Записуємо 

рівняння реакції, на підставі якого робимо висновок, що під час взаємодії 

1 моль Na2SO3 з кислотою виділяється 1 моль SO2. Для отримання більшої 

або меншої кількости речовини буде потрібно в стільки ж разів більше або 

менше натрій сульфіту, тобто між масами або кількостями речовин є пряма 

пропорційна залежність. 

Використовуючи пряму пропорційну залежність  між  масою  феруму  і 

масою магнітного залізняка (у 9-ій задачі), а також між масою 

прореаговоного натрій сульфіту і отриманої маси сульфур(IV) оксиду (у 10-ій 
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задачі), можна розрахувати масу феруму і масу сульфур(IV) оксиду, 

застосовуючи різні способи розв’язування. 

1-й спосіб (співвідношення мас речовин) 

Спираючись на закон сталости складу (склад складної речовини один і 

той же незалежно від способу її отримання), учні здатні осмислити певну 

логіку міркувань та хід розв’язку задачі як за хімічними формулами, так і за 

рівнянням хімічних реакцій. Встановивши за формулою відношення 

кількости речовини феруму і магнітного залізняка, а за рівняння реакції 

натрій сульфіту і сульфур(IV) оксиду, обчислюють відповідні цим кількостям 

речовини маси даних речовин. 

Задача 9 

m(Fe3О4) = 464 т   Розв’язання: 

m(Fe) – ?    В одному моль Fe3О4 міститься 3 моль Fe;  

M(Fe3О4) = 232 г/моль;  m = ν·M 

M(Fe) = 56 г/моль; m (Fe3О4) = 1моль·232 г/моль = 232 г; 

 m(Fe) = 3 моль·56 г/моль = 168 г; 

m(Fe) : m(Fe3О4) = 168 : 232 = 1 : 1,38; 

Феруму в магнітному залізняку буде в 1,38 раз менше, тобто 

m(Fe) = 464 т : 1,38 = 336 т. 

Задача 10 

m(SO2) = 160 г   Розв’язання: 

m(Na2SO3) – ?      Na2SO3 + H2SO4 = Na2 SO4 + SO2↑ + H2O 

 m = ν·M 

М(SO2) = 64г/моль;  m(SO2)=1моль·64г/моль=64г; 

М(Na2SO3)=126г/моль; m(Na2SO3)=1моль·126г/моль=126г; 

m(SO2):m(Na2SO3)=64:126=1:1,97; 

Натрій сульфіту потрібно в 1,97 раз більше, ніж маси сульфур(IV) 

оксиду сірки, m(Na2SO3)=16г·1,97=31,5г. 

Відповідь: для отримання 16г SO2 потрібно 31,5г Na2SO3. 
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2-й спосіб (порівняння мас речовин) 

Проводиться порівняння маси речовин, даної в умові задачі, з масою 

тієї ж речовини, але обчисленою за формулою речовини або за рівнянням 

реакції. 

Задача 9 

m(Fe3О4) = 464 т          В 1 моль Fe3О4 міститься 3 моль Fe; 

m(Fe) –   m = ν·M; 

?    m (Fe3О4) = 1моль·232 г/моль = 232 г ; 

M(Fe3О4) = 232 г/моль;           m(Fe) = 3 моль·56 г/моль = 168 г ; 

M(Fe) = 56 г/моль; 

464 т > 232 г в 2·106 раз, отже, і маса феруму, що міститься в Fe3О4, 

буде в стільки ж разів більшою. 

m(Fe) = 168 г·2·106 = 336·106 г, або 336 т. 

Задача 10 

m(SO2) = 160 г  Розв’язання: 

m(Na2SO3) – ?     Na2SO3 + H2SO4 = Na2SO4 + SO2↑ + H2O 

       m(SO2)=1моль·64г/моль=64г; 

М(SO2) = 64г/моль; m(Na2SO3)=1моль·126г/моль=126г; 

М(Na2SO3)=126г/моль; 

16 г < 64 г в 4 рази; 

Маса натрій сульфіту, необхідна для отримання 16 г сульфур(IV) 

оксиду, буде меншою теж в 4 рази. 

m(Na2SO3) = 126 г : 4 = 31,5 г. 

3-й спосіб (використання величини «кількість речовини», «моль») 

З метою закріплення у школярів понять «кількість речовини», «моль», 

«молярна маса» і зменшення витрати часу на розрахунки, доцільно 

познайомити учнів з безпосереднім використанням розглянутих понять під 

час розрахунків, що дозволяє найбільш ефективно засвоїти вивчені поняття, 

так як формування і розвиток знань в цьому випадку відбувається в процесі 

активної діяльності. 
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Перевага цього способу розв’язування полягає і в тому, що простота 

числових співвідношень дозволяє зосередити увагу учнів на хімічному 

смислі розрахунків. Учні глибше і виразніше усвідомлюють якісну і 

кількісну сторону хімічної формули та хімічного рівняння, краще розуміють 

суть хемічних процесів. 

Задача 9 

m(Fe3О4) = 464 т  Розв’язання: 

m(Fe) – ?   M(Fe3О4) = 232·10–3 кг/моль ; 

  M(Fe) = 56·10–3 кг/моль ; 

За формулою магнітного залізняку 1 моль Fe3О4 містить 3 моль атомів 

феруму. Застосувавши формулу ν=m/M, визначаємо кількість магнітного 

залізняку в 464 т руди. 

ν(Fe3О4) = моль
молькг

кг 6
3

3

43
102

/10232

10464
)Oν(Fe =




=

−
 

2·106 моль Fe3О4 містить 6·106 моль Fe , що відповідає формулі  

m = ν·M: 

m(Fe) = 6·106 моль·56·10–3 кг/моль = 336·103 кг, або 336 т. 

Задача 10 

m(SO2) = 160 г Розв’язання: 

m(Na2SO3) – ?  Na2SO3 + H2SO4 = Na2SO4 + SO2↑ + H2O 
 

М(SO2) = 64г/моль; 

М(Na2SO3)=126г/моль; 

Масу сульфур(IV) оксиду переводять в кількість речовини, 

використовуючи формулу ν = m/M. 

ν (SO2) = 16г : 64г/моль = 0,25 моль 

За рівнянням реакції 1 моль Na2SO3 утворює 1 моль SO2, отже, для 

отримання 0,25 моль SO2 потрібно 0,25 моль Na2SO3, тоді: 

m(Na2SO3) = 126 г/моль·0,25 моль = 31,5 г. 

4-й спосіб (складання пропорції) 
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В основі розв’язування хімічних задач цим способом лежать уявлення 

про те, що таке пропорція, знання властивостей членів пропорції, які учні 

отримали на уроках математики в молодших класах, а також знання про 

пропорційні змінні. 

В ході розв’язування задач даним способом виконуються наступні 

послідовні дії: 

1) встановлення пропорційної залежности між величинами; 

2) складання пропорції; 3) розв’язання отриманої пропорції. 

Під час аналізу обох задач було встановлено, що при збільшенні в 

кілька разів маси магнітного залізняка (задача 9) і зменшення маси 

сульфур(IV) оксиду (задача 10) відповідно на стільки ж разів збільшиться 

маса залізняка та зменшиться маса натрій сульфіту. 

Задача 9 

m(Fe3О4) = 464 т   Розв’язання: 

 m(Fe) – ?   m(Fe3О4) = 1 моль·232·10–3 кг/моль = 232·10–3кг 

M(Fe3О4) = 232·10–3 кг/моль; m(Fe) = 3 моль·56·10–3 кг/моль = 168·10–3кг 

M(Fe) = 56·10–3 кг/моль; 

За формулою речовини встановлюють пропорційну залежність: 

в 232·10–3 кг/моль Fe3О4 міститься 168·10–3 кг Fe, 

тоді в 464 т Fe3О4 буде міститися m т Fe. 

Складаємо пропорцію, яка може бути записана в різних варіантах, але з 

дотриманням прямої пропорційної залежности: 

а) 
m(Fe)

10168

10464

10232 3

3

3 −− 
=




; б) 232·10–3 : 168·10–3 = 464·103 : m(Fe); 

в) 464·103 : 232·10–3 = m(Fe) : 168·10–3. 

Використовуючи основне правило пропорції, обчислюють m(Fe): 

т)(33610336
10232

1016810464
m(Fe) 3

3

33

кг
кг

кгкг
=




=

−

−

. 
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Задача 10 

m(SO2) = 160 г   Розв’язання: 

m(Na2SO3) – ?  М(SO2) = 64г/моль; 

М (Na2SO3)=126г/моль; 

Спочатку обчислюють за рівнянням реакції маси натрій сульфіту і 

сульфур(IV) оксиду: 

m (SO2) = 1моль·64 г/моль = 64 г, 

m (Na2SO3) = 1 моль·126 г/моль = 126 г. 

Потім встановлюють пропорційну залежність між масами, обчисленими 

за рівнянням реакції, і масами, даними в умові задачі. Із рівняння реакції 

видно, що для отримання 64 г SO2 потрібно 126 г Na2SO3, тоді для отримання 

16 г SO2 потрібно m(Na2SO3). Встановлена пропорційна залежність коротко 

записується: 

 m г 16 г 

Na2SO3 + H2SO4 = Na2SO4 + SO2↑ + H2O 

 126 г 64 г 

Складають один з можливих варіантів пропорції: 

m(Na2SO3) : 126 г = 16 г : 64 г , звідки  

m(Na2SO3) = 
г

гг

64

16126 
 = 31,5 г. 

5-й спосіб (використання коефіцієнта пропорційности) 

В курсі алгебри учні дізналися, що «відношення будь-яких відповідних 

значень пропорційних змінних дорівнюють одному і тому ж числу. Це число 

називають коефіцієнтом пропорційності (k). k=y/x» [2]. 

У процесі розрахунків за хімічними формулами речовин коефіцієнт 

пропорційності обчислюється як відношення маси речовини, даної в умовi 

задачi, до відносної молекулярної маси цієї речовини: k = m/Mr. Тоді маса 

елемента в речовині буде дорівнює добутку коефіцієнта пропорційності на 

відносну атомну масу елемента і кількість атомів елемента m(ел.)=knAr, де n 

– кількість атомів елемента, визначена за індексом у формулі. 
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Задача 9 

m(Fe3О4) = 464 т Розв’язання: 

m(Fe) – ?   
rM

m
k = ; 2

232

464
k ==  

Mr(Fe3О4) = 232;  m(Fe) = k·3·Ar (Fe) 

Ar(Fe) = 56    m(Fe) = 2·3·56 = 336 

Так як маса магнітного залізняка дана в тоннах, то і маса феруму в 

ньому відповідно у тоннах. 

Якщо розв’язують обернену задачу, тобто за масою елемента потрібно 

розрахувати масу речовини, то 
rnA

m
k = ; mx= kMr. 

За рівнянням реакції коефіцієнт пропорційності обчислюють як 

відношення маси речовини, що дана в умовi задачi, до добутку кількості 

речовини, зазначеної в рівнянні реакції, на його молярну масу: 
Mν

m
k


= , а 

маса шуканої речовини (mx) розраховується як добуток коефіцієнта 

пропорційності на кількість речовини і молярну масу речовини: mx = kνxMx. 

Задача 10 

m(SO2) = 160 г  Розв’язання: 

m(Na2SO3) – ?      Na2SO3 + H2SO4 = Na2SO4 + SO2↑ + H2O 

М(Na2SO3)=126г/моль;  
νM

m
k = ; 0,25

64г4г/момоль1

г16
k =


=  

М(SO2) = 64г/моль; m(Na2SO3) = kνM (Na2SO3) 

m(Na2SO3) = 0,25·1 моль·126 г/моль = 31,5 г. 

Вказаний спосіб доцільно використовувати під час розв’язування 

задач, в яких потрібно визначити масу не однієї, а кількох речовин, 

наприклад, якби у задачі 10 потрібно було б визначити масу сульфатної 

кислоти, натрій сульфату і води. 

6-й спосіб (зведення до одиниці) 

Зазначений спосіб підкуповує простотою логічних міркувань. Його 

найчастіше застосовують учні, що мають гуманітарний склад мислення. 
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Недоліком є збільшення обсягу запису, а отже, і збільшення часу на 

оформлення розв’язання. 

Задача 9 

m(Fe3О4) = 464 т  m = ν·M; 

m(Fe) – ? m (Fe3О4) = 1моль·232 г/моль = 232 г; 

M(Fe3О4) = 232 г/моль ; m(Fe) = 3 моль·56 г/моль = 168 г; 

M(Fe) = 56 г/моль;  

За формулою магнітного залізняка в 232 г Fe3О4 міститься 168 г Fe, 

тоді в 1 г Fe3О4 буде міститися в 232 рази менше. В 464 т Fe3О4 заліза буде 

більше, ніж в 1 г, в 464·106 раз, тобто гг 66 1033610464
232

168
= , або 336 т. 

Задача 10 

m(SO2) = 160 г  Розв’язання: 

m(Na2SO3) – ?       Na2SO3 + H2SO4 = Na2SO4 + SO2↑ + H2O 

m(SO2) = 1моль·64 г/моль = 64 г; 

М(Na2SO3)=126г/моль;        m(Na2SO3)=1моль·126г/моль=126г; 

М(SO2) = 64г/моль; 

За рівнянням реакції для отримання 64 г SO2 потрібно взяти 126 г 

Na2SO3 , тоді як для отримання 1 г SO2 потрібно Na2SO3 в 64 рази менше, 

тобто 
64

126
 г, а для отримання 16 г SO2 потрібно взяти в 16 раз більше, ніж для 

отримання 1 г , або m(Na2SO3) = гг 5,3116
64

126
)SOm(Na 32 == . 

. Додаткові способи розв’язування задач 

Під час проведення факультативних занять, хемічного гуртка або 

індивідуальної роботи з учнями, які цікавляться хемією, є ширші можливости 

для знайомства з додатковими способами розв’язування задач. 

7-й спосіб (виведення алгебраїчної формули і розрахунок за нею) 

Розв’язування хемічних задач з використанням алгебраїчних рівнянь, 

що відображають закони, теоретичні положення, взаємозв’язок фізичних 

величин, не набуло широкого поширення у практиці роботи школи, хоча 
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доцільність їх застосування очевидна під час розв’язування ускладнених та 

олімпіадних задач. 

Формула хемічної сполуки дозволяє провести розрахунок масової 

частки елемента в речовині (процентний вміст), яка показує, яку частину 

відносної молекулярної маси речовини становить відносна атомна маса 

елементами, помножена на індекс біля знаку елемента у формулі:  

)(

.)(
.

ниречM

елnA

r

r
ел

−
=      (2.1) 

Знаючи масу речовини і масову частку елемента в речовині, можна 

визначити масу цього елемента: 

m(ел) = m(реч.)·ω(ел.),     (2.2) 

або 

r

r

M

елnAниречm .)()(
mел.

−
= .    (2.3) 

Таким чином, щоб обчислити масу елемента за відомою масою 

речовини, потрібно масу речовини помножити на відносну атомну масу 

елемента і на індекс біля знаку елемента у формулі, а отримане значення 

розділити на відносну молекулярну масу речовини. 

Під час розв’язання оберненої задачі, коли відома маса елемента в 

речовині, а необхідно обчислити масу речовини, формула для розрахунку: 

.)(

.)(
)(

елnA

Mелm
ниречm

r

r
=− ,      (2.4) 

так як  
.)(

.)(
)(

ел

елm
ниречm


=− , а 

r

r

M

елnA
ел

.)(
.)( = .   (2.5) 

Щоб визначити масу речовини за відомою масою елемента, необхідно 

масу елемента помножити на відносну молекулярну масу речовини і 

розділити на відносну атомну маси елемента біля індексу символу елемента у 

формулі цієї речовини. 
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Задача 9 

m(Fe3О4) = 464 т Розв’язання: 

m(Fe) – ?   Записуємо формулу 
r

r
ел

M

елnAниречm
m

.)()(
.

−
=  і  

Mr(Fe3О4) = 232;   підставляємо значення вказаних величин 

Ar(Fe) = 56    т
т

mFe 333
232

563464
=


= . 

Під час хімічних реакцій маси реагуючих речовин і продуктів реакції 

пов’язані між собою стехіометричними коефіцієнтами. Цей зв’язок можна 

виразити алгебраїчної формулою: 

M

Mm
m xx

x



=       (2.6) 

де m – маса речовини, відома за умовами задачі; 

М – молярна маса цієї речовини; 

m(x) – маса речовини, яку потрібно обчислити; 

М(x) – молярна маса цієї речовини; 

ν і ν(x) – кількості речовини, зазначені в рівнянні реакції (для відповідних 

речовин). 

Дану формулу легко вивести: 

nA+ mB= pC+ gD.     (2.7) 

Припустимо, що потрібно визначити масу (m(x)) речовини C, знаючи 

масу (m) речовини А (2.7). 

Для розрахунків необхідно знати молярну масу (М) речовини А і 

кількість речовини (v), зазначені в рівнянні реакції. Це дозволить визначити 

масу речовини А. Маса речовини С, що утворилася у результаті реакції, 

дорівнює молярній масі (Мх) речовини С помноженій на кількість 

речовини(νх): 

m                       mx 

nA+ mB= pC+ gD      (2.8) 
νM                    νxMx 

Складаємо пропорцію   
xx

x

M

m

M

m


= .                            (2.9) 
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Звідси отримуємо формулу для розрахунку маси речовини C за 

відомою масою речовини А. Використання формули надає розв’язуванню 

задачі дуже лаконічний вигляд, економить час учнів, дозволяючи приділити 

більше уваги хімічній стороні задачі. 

Задача 10 

m(SO2) = 16 г Розв’язання: 

m(Na2SO3) – ?  Na2SO3 + H2SO4 = Na2SO4 + SO2↑ + H2O 

М(SO2) = 64г/моль;           Записуємо формулу 
M

Mm
m xx

x



=  і підставляємо 

М(Na2SO3)=126г/моль;     значення вказаних величин: 

моль
гмоль

моль
гмольг

SONam
641

126116
)( 32




= =31,5 г. 

Цю ж формулу можна вивести іншим шляхом. Відомо, що відношення 

коефіцієнтів речовин, зазначених у задачі, є відношенням кількості речовини, 

що вступає в реакцію, до кількості речовини продукту реакції, тобто 

n : p = ν: νх. 

Кількість речовини А можна виразити через масу речовини (m) і 

молярну масу (М), аналогічно для речовини С: 

M

m
= ; 

x

x

x
M

m
=       (2.10) 

ν :νх =
x

x

M

m

M

m
: .      (2.11) 

Після перетворення отримаємо: 

 
Mm

mM

x

x

x

=



.      (2.12) 

Для обчислення невідомої маси речовини (mx) формула набуде 

кінцевого вигляду: 

M

Mm
m xx

x



= .      (2.13) 
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8-й спосіб (використання закону еквівалентності) 

Учням, які цікавляться хімією, потрібно пояснити поняття еквівалента, 

розкрити сутність закону еквівалентності і навчити їх правилам обчислення 

еквівалентності мас простих і складних речовин, розглянути задачі, які 

розв’язують, використовуючи ці поняття. 

На основі закону еквівалентності: 
2

1

2

1

E

E

m

m
=  де m1 і m2 – маси простих і 

складних речовин; Е1 і Е2 – еквівалентні маси цих речовин. 

Під час розв’язування задачі слід обчислювати не молекулярні маси, а 

еквівалентні маси. 

Розв’язування задач за формулами або рівнянням реакцій в цьому 

випадку: 

Задача 9 

m(Fe3О4) = 464 т  Розв’язання: 

m(Fe) – ?   Записуємо алгебраїчне значення закону  

me(Fe3О4) = 29 г/моль;  еквівалентів щодо умови задачі: 

me(Fe) = 21 г/моль  
)(

)(

)(

)(

4343 OFem

Fem

OFem

Fem

E

E=  

Підставляємо відомі величини: 

моль
г

моль
гт

Fem
29

21464
)(


= =336 т. 

Задача 10 

m(SO2) = 16 г Розв’язання: 

m(Na2SO3) – ?  Na2SO3 + H2SO4 = Na2SO4 + SO2↑ + H2O 

me(SO2) = 32 г/моль;        За законом еквівалентности: 

me(Na2SO3)=63 г/моль; 
)(

)(

)(

)(

2

32

2

32

SOm

SONam

SOm

SONam

E

E=  

Звідси m(Na2SO3) = 

моль
г

моль
гг

32

6316 
=31,5 г. 

3. Графічний метод розв’язування хімічних задач 

Математичною основою розглянутих вище способів розв’язування 

задач за формулою (9) і за рівняннями реакції (10) є пропорційна залежність 

між відомими і шуканими величинами. Залежності однієї змінної від іншої 
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називають функціональними залежностями або функціями, значення яких 

можна зобразити графічно (вихідні дані х і шукані у). Побудова таких 

графіків функцій учням відомо з курсу алгебри. 

У задачі 9 значення m(Fe) – у залежить від значень m(Fe3O4) – х, 

причому кожному значенню m(Fe3O4) відповідає єдине значення m(Fe). 

Аналогічно і в задачі 10 залежність змінної m(Na2SO3) від змінної m(SO2) є 

функцією, так як кожному значенню m(SO2) відповідає єдине значення 

m(Na2SO3). 

Залежність між будь-якими пропорційними змінними виражається 

формулою y= kx. Для прикладів (9) і (10) це m(Fe )= km(Fe3O4) і 

m(Na2SO3) = km(SO2). 

У першому випадку коефіцієнт пропорційності визначається за 

формулою як відношення величини молярної маси магнітного залізняка до 

величини молярної маси феруму, помноженої на кількість атомів феруму в 

молекулі (Fe3O4) : k = 232:56 3=1,38. 

У другому випадку коефіцієнт пропорційності – це відношення 

величини молярної маси сульфур(IV) оксиду до величини молярної маси 

натрій сульфіту, тобто k = 64:126=0,51. 

 

Рис. 2.1. Залежність маси феруму від маси магнітного залізняку 

 

Для побудови графіка прямої пропорційності складають таблицю 

деяких значень функцій m (Fe) = 1,38m (Fe3O4) (рис. 2.1): 
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m(Fe) 0 10 20 40 80 120 168 

m(Fe3O4)   0 13,8 27,6 55,2 110,4 165,6 232 

Складаємо таблицю деяких значень функцій m(Na2SO3) = 0,51 m(SO2): 

m(Na2SO3) 0 10 20 40 80 126 

m(SO2) 0 5,1 10,2 20,4 40,8 64 

Будь-яка пряма визначається двома точками. Тому для побудови графіка 

прямої пропорційної залежності під час розв’язування хімічних задач досить 

знайти координати двох точок графіка. Як одну з таких точок доцільно брати 

початок координат, а друга точка визначається за відповідними величинами, 

знайденими за формулою речовини або рівнянням реакції. 

Задача 9 

m(Fe3О4) = 464 т Розв’язання: 

m(Fe) – ?        За формулою Fe3О4 знаходимо масу  

Mr(Fe3О4) = 232 г/моль;      речовини та елемента:   

Мr(Fe) = 56 г/моль      m(Fe3О4) = 1 моль·232 г/моль = 232 г 

                                     m(Fe) = 3 моль·56 г/моль = 168 г 

Будуємо графік за таблицею (рис. 2.2): 

m(Fe) 0 168 

m(Fe3О4) 0 232 

Задача 10  

m(SO2) = 16 г Розв’язання: 

m(Na2SO3) – ?     Na2SO3 + H2SO4 = Na2SO4 + SO2↑ + H2O 

М(SO2) = 64г/моль;         За рівнянням реакції: 

М(Na2SO3)=126г/моль; m(SO2) =1 моль·64 г/моль = 64 г 

 m(Na2SO3) = 1 моль·126 г/моль = 126 г 

Будуємо графік прямої пропорційної залежності за таблицею: 

m(Na2SO3) 0 126 

m(SO2) 0 64 

Для розв’язування задачі на осі ординат відкладаємо точку, що 

відповідає числу 16, проводимо пряму, паралельну осі абсцис, до перетину з 
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графіком прямої пропорційності. З точки перетину опускаємо перпендикуляр 

на вісь абсцис і отримуємо точку, яка вказує величину маси натрій сульфіту, 

яка дорівнює 31,5 г (рис. 2.3). 

  

Рис. 2.2. До розв’язку задачі 9 

Рис.  2.3. Залежність маси 

сульфур(ІV) оксиду від маси натрій 

сульфіту 

 

Подібні графічні способи хімічних розрахунків широко 

використовуються на підприємствах хімічної промисловості під час 

контролю технологічного процесу та аналізу готового продукту в хімічних 

лабораторіях. У процесі хімічного аналізу сировини і готового продукту 

використовують графіки функціональної залежності для певної хімічної 

реакції. 

 

Рис. 2.4. Залежність розчинності калій сульфату від температури 

Застосування графіків під час розв’язування задач використовувалося і 

на уроках хімії, коли учні вивчали поняття розчинності, будували графіки 
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розчинності за даними проведеного експерименту і застосовували криві 

розчинності під час знаходження маси розчиненої речовини або маси 

розчинника. 

Задача 11. Яка мінімальна маса води необхідна для розчинення 7,5 г 

калій сульфату за температури 45°С? 

Щоб розв’язати таку задачу, необхідно за графіком розчинності калій 

сульфату знайти його розчинність за 45°С (рис. 2.4). Визначають, що в 1 л 

води за 45°С для приготування насиченого розчину потрібно розчинити 150 г 

K2SO4. Це перший і основний етап у розв’язанні задачі. 

m(K2SO4) = 7,5 г   Розв’язання: 

t = 45ºC 1-й спосіб (за алгебраїчною формулою) 

m(H2O) – ?       За означенням розчинності записуємо формулу: 

(H2O) = 1000 г/л;   
jt

ниречS − =
)(

)(

водиV

ниречm −  

j

SOKS 45

42
=150г/л       Звідси 

ot

SOKS

SOKm
водиV

42

)(
)( 42= =

л
г

г

150

5,7
=0,05 л; 

m = Vρ; m(H2O) = 1000 г/л·0,05 л = 50 г. 

2-й спосіб (порівняння величин) 

7,5 г < 150 г в 20 раз, отже, води потрібно в 20 раз менше, тобто  

V(H2O) = 1 л : 20 = 0,05л; m = Vρ; m(H2O) = 1000 г/л·0,05 л = 50 г. 

3-й спосіб (розв’язання за пропорцією) 

150 г K2SO4 за 45°С розчиняється в 1 л H2O, 

7,5 г K2SO4 за 45°С розчиняється в х л H2O. 

Складаємо пропорцію: 

150: 7,5 = 1: х 

х = 

л
г

лг

150

15,7 
 = 0,05 л; m = Vρ; m(H2O) = 1000 г/л·0,05 л = 50  г. 

Графічний спосіб розв’язку задач є більш раціональним під час 

розв’язування задач на суміші, змішування розчинів і т.і. 
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Задача 12. Під час розчинення в кислоті 2,33 г суміші заліза та цинку 

отримано 896 мл водню (н.у.). Обчисліть масу кожного з металів, що 

містилися в суміші. 

Склад бінарної системи можна графічно представити у вигляді відрізка 

прямої. Початок цього відрізка (точка А) відповідає вмісту в суміші одного 

компонента в чистому вигляді. Припустимо, це 2,33 г цинку. Тоді кінець 

відрізка (точка В) відповідає вмісту в суміші в чистому вигляді тільки 

другого компонента (у нашому прикладі 2,33 г заліза). У напрямку від точки 

А до точки В (рис. 2.5) зростає вміст заліза від 2,33 г до 0 і зменшується вміст 

цинку від 2,33 р до 0. Таким чином, будь-яка точка на даному відрізку буде 

представляти собою суміш, що має одну і ту ж масу (2,33 г) з певним вмістом 

кожного компонента, який впливає на об’єм виділеного водню. Звідси об’єм 

виділеного водню є функція від складу суміші. 

m(суміші) = 2,33 г   Розв’язання: 

V(H2) = 896 мл За умовою задачі метали реагують з кислотою. 

m(Fe) –? m(Zn)-?  Отже, одночасно відбуваються дві реакції: 

M (Fe) = 56 г/моль; цинку з кислотою і заліза з кислотою; 

М(Zn) =65 г/моль;      при цьому утворюються відповідні солі та 

Vm = 22,4 г/моль         виділяється водень, сумарний об’єм якого 896 мл: 

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2↑, 

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2↑. 

 m (Zn) 

2,33 2,00                          1,00                                      0 

1,00                            2,00              2,33 

    m(Fe) 

Рис. 2.5. Склад суміші заліза і цинку 

Для побудови функціональної прямої потрібно розрахувати об’єм 

водню, що виділився під час взаємодії кислоти з кожним металом, взятим 

масою 2,33 г. 

Для розрахунку використовують алгебраїчну формулу: 

В А 
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Vx = 
M

Vm mx




.     (2.14) 

Визначаємо об’єм водню, витісненого цинком: 

V1 (H2) = 
мольг

млмольлг

/65

1000/4,2233,2 
=804 мл. 

Визначаємо об’єм водню, витісненого залізом: 

V2 (H2) =
мольг

млмольлг

/56

1000/4,2233,2 
 = 932 мл. 

 

Рис. 2.6. Залежність об’єму виділеного водню від складу суміші заліза і 

цинку 

В точках А і В будують ординати, на яких відкладають об’єми 

виділеного водню під час взаємодії кислоти з 2,33 г цинку і 2,33 г заліза. 

Отримані точки (804 і 932) з’єднують прямою, яка відображає залежність 

виділеного об’єму водню від співвідношень мас металів в 2,33 г суміші 

(рис. 2.6). 

У розглянутому прикладі маса заліза – 1,68 г, а маса цинку – 0,65 г 

(2,33 г – 1,68 г). 

Ще зручніше графічним способом розв’язувати задачі на змішування 

розчинів. У цьому випадку прямий відрізок (основа графіка) уявляє собою 

масу суміші, а на осі ординат відкладають точки, що відповідають масовим 

часткам розчиненої речовини у вихідних розчинах. З’єднавши прямою точки 

на осі ординат, отримують пряму, яка відображає функціональну залежність 

масової частки розчиненої речовини в суміші від маси змішаних розчинів у 
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зворотній пропорційній залежності. Отримана функціональна пряма дозволяє 

розв’язувати задачі з визначенням маси змішаних розчинів і обернені, за 

масою змішаних розчинів знаходити масову частку отриманої суміші. 

Задача 13. Змішали 100 г 20%-вого розчину і 50 г 32%-вого розчину 

деякої речовини. Яка масова частка розчиненої речовини в отриманому 

розчині? 

m1(р-ну 1) = 100 г            Розв’язання: 

m2(р-ну 2) = 50 г          Маса отриманої суміші розчинів дорівнює 150г 

ω1 = 0,2 або 20%  (100 г + 50 г). Будуємо графік (рис. 2.7).  

ω2 = 0,32 або 32%  Відповідь: ω3 = 0,24, або 24%. 

ω3 – ? 

 

Рис. 2.7. Залежність масової частки розчиненої речовини від маси 

суміші розчинів 

Задача 14. Потрібно приготувати 1 кг 15%-вого розчину амоніаку з 

25%-вого розчину. Визначити масу 25%-вого розчину і води, що необхідно 

взяти. 

m3(р-ну NH3) = 1 кг  Будуємо графік (рис. 2.8). 

ω3 (NH3) = 0,15 або 15%   Відповідь: потрібно змішати 

m2 (25% р-ну) – ?  0,4 кг 25%-вого розчину NH3 з 0,6 кг Н2О. 

m1 (H2O) –?  



 22 

 

Рис. 2.8.Залежність масової частки амоніаку від маси розчину 

Графічний спосіб зручний і доступний учням для розв’язування задач 

на виведення формули речовин. 

Відношення індексів елементів у формулі речовини можна знайти 

графічно. Припустимо, що дані b, с і d – масові частки елементів В, С і D у 

речовині; Аr(В), Аr(C) і Ar(D) – їх відносні атомні маси. Знаючи, що масова 

частка елемента в речовині визначається за формулою: 
r

r

M

nA
= , знайдемо 

значення n = 
r

r

A

M
.Так як відносна молекулярна маса речовини не дана в 

умові, то відношення числа атомів відповідних елементів виражається 

рівнянням: 

n(B) : n(C) : n(D) = 
)(

)(
:

)(

)(
:

)(

)(

DA

D

СA

С

BA

B

rrr


.    (2.15) 

Відношення масової частки елемента до його відносно атомної маси – 

прямі, подібні до функціональних прямих, які побудовані в одній системі 

координат (рис. 2.9). 

 

Рис. 2.9. Принцип розв’язування задач на виведення хімічних формул 
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Таким чином, визначаючи відношення відрізків, знаходять відношення 

декількох чисел: n(В) : n(С) : n(D) = f : е : h, 

n(В) : n(C) : n(D)=8 : 3 : 2. 

Задача 15. Найбільш поширений в природі фторапатит «містить» 

42,23% фосфору (V) оксиду, 50,03% кальцій оксиду і 7,74% кальцій 

флуориду. Напишіть склад цього мінералу у вигляді формул двох солей. 

(P2O5) = 42,23% = 0,4223   Розв’язання: 

(CaO) = 50,03% =0,5003  

(CaF2) = 7,74% = 0,774  

Формула мінералу – ?   

Mr(P2O5) = 142 

Mr(CaO) = 56 

Mr(CaF2) = 78   Рис. 2.10. Розв’язок задачі 15 

 

В одній системі координат будують три самостійних графіки 

(рис. 2.10), що виражають співвідношення між величинами відносних 

молекулярних мас і масовими частками трьох речовин, які входять до складу 

мінералу фторапатиту, тобто пряму функціональної залежності 50,03% і 56 

для СаО; 42,23% і 142 для P2O5 і 7,74% і 78 для CaF2, враховуючи у всіх 

випадках, що якщо відносна молекулярна маса дорівнює 0, то і масова частка 

цієї речовини в мінералі дорівнює 0, значить, всі прямі починаються в центрі 

однієї координатної площини. 

Всі три функціональні прямі перетинають довільною прямою лінією, 

паралельною до осі (ординат). Визначають за графіком відношення точок 

перетину функціональних прямих з довільною прямою: 1 : 9 : 3 (CaF2, СаО, 

P2O5). 

Відповідь: формула мінералу CaF2·9СаО·3P2O5, або 3Ca(PO4)2·CaF2. 

Застосування графічного способу для розв’язування простих задач 

недоцільно, оскільки на побудову графіка витрачається більше зусиль і часу 

учнів, ніж на обчислення. Тим не менш вчитель хімії повинен володіти цим 
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способом розв’язування задач, щоб уміти пояснити допитливим учням 

доцільність графічного розв’язання ряду задач і бути готовим об’єктивно 

оцінити цей спосіб розв’язання задач учнем. 

Розглянуті вище способи розв’язання хімічних задач не єдині. Однак 

зазначеного числа способів розв’язування достатньо, щоб показати учням 

різні шляхи розв’язку хімічних задач. Вчителю хімії необхідно знати 

найважливіші способи обчислень, щоб виключити суб’єктивізм в оцінці 

роботи учнів, не обмежувати їх мислення тільки одним способом розумової 

діяльності, вміти проаналізувати розв’язок задачі учнем і бути справедливим 

по відношенню до учнів, які розв’язують задачі правильно, але не так, як 

пояснював вчитель. 

 

Висновки. 

Доцільно в процесі навчання учнів сформувати уміння складати і 

застосовувати алгоритми послідовності дій під час розв’язування, що 

дисциплінує і направляє діяльність у процесі самостійного розв’язування 

задач. 
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