
Тема уроку:
Оксиди неметалічних 

елементів.
Кислотний характер 

оксидів та гідроксидів 
неметалічних 

елементів.



- Порівняти склад оксидів Сульфуру, 
Нітрогену, Фосфору, Карбону  і 
Силіцію, їх фізичні та хімічні 
властивості. 
- Узагальнити знання про кислоти як 
гідроксиди неметалічних елементів.
- Пояснити суть парникового ефекту, 

причини кислотних дощів. 
- Ознайомити   з   екологічними 

проблемами, викликаними наявністю 
цих сполук в навколишньому 
середовищі

Мета уроку:



Девіз уроку:

Працюючи від душі, 
ви зробите все і для 
близьких, і   для себе , а  
якщо при цьому успіху не 
буде, спробуйте ще раз. 

Д. І. Менделєєв



Гра “Третій зайвий”

1) Na2O SO3 BaO
2) SO2 MgO FeO
3) K2O CaO P2O5
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Молекулярна формула CO2 SiO2 NO2 N2O5 P2O5 SO2 SO3

Структурна формула, вид
зв’язку
Технічна назва

Токсичність

Агрегатний стан

Запах

Розчинність у воді

Хімічні властивості:

+Н2О
+NaOH

+CaO
Способи одержання

Застосування



СУЛЬФУР утворює два кислотні 
оксиди: 

сульфур (ІV) оксид S02

і сульфур (VI) оксид  S03



Усі оксиди 
нітрогену дуже 

отруйні, за 
винятком N20.

Нітроген (I) оксид -N20

Нітроген (II) оксид -NO

Нітроген (III) оксид- N203

Нітроген (IV) оксид- N02

Нітроген (V) оксид- N2O5



З оксидів фосфору 

Р205 і Р203

найбільше значення має 
фосфор(V) оксид

Р205.



КАРБОН З  ОКСИГЕНОМ утворює два 
оксиди —

С02 і СО. 

С02 —карбон (IV) оксид, діоксид 
карбону, вуглекислий газ; 

СО —карбон (II) оксид, монооксид 
карбону, чадний газ.



• Для елемента Силіцію характерним є 
SiO2 —силіцій(IV) оксид, діоксид 
силіцію, кремнезем. 

• Це тверда речовина, кристалічна, безбарвна, 
тугоплавка (t пл. 1728 °С), у воді не 
розчиняється 





Формула

оксиду

Ступінь 

окиснення 

елемента

Гідрати оксидів

Формула Назва кислоти

SO2 + 4 H2SO3 Сульфітна

SO3 +6 H2SO4 Сульфатна

CO2 +4 H2CO3 Карбонатна

SіO2 +4 H2SіO3 Силікатна

P2O5 +5 H3PO4 Ортофосфатна

N 2O5 +5 HNO3 Нітратна



• Кислотні властивості вищих 
оксидів неметалічних елементів у 
кожному періоді посилюються зліва 
направо

У такому самому напрямку збільшується і 
сила відповідних кислот



• S02 є у вулканічних 
газах і серед 
газоподібних 
продуктів горіння 
палива, у якому 
завжди містяться 
домішки сірки та 
сполук Сульфуру. 

• Найбільше 
забруднюють 
атмосферу 
сірчистим газо-, 
теплові-
електростанції, 
металургійні та 
хімічні заводи.

• За підрахунками 
вчених, його річні 
викиди в 
атмосферу 
становлять майже 
150 млн т. 



• Найбільше забруднення повітря нітроген(ІV) 
оксидом спричиняють автомобілі — під час 
згорання пального в циліндрах двигунів 
утворюється NO, а з нього — NO2.

• «Лисячий хвіст» - жаргонна назва викидів в 
атмосферу нітроген (IV) оксиду на хімічних 
приємствах (іноді - з вихлопних труб старих 
автомобілів).







Наслідки парникового 
ефекту



Допишіть схеми реакцій і складіть хімічні 
рівняння: 

• SO2 + O2→ 

• CO2 + MgO →

• CO2 + LiOH →

• SO3 + H2O → 

• BaCO3 + SiO2→ 

• CaCO3 + P2O5→



Домашнє завдання

• Прочитати  параграф 8 підручника

• Виконати вправу 71, 72

• Творче завдання: підготувати 
повідомлення про вплив оксидів 
Сульфуру та Оксигену на організм 
людини


