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П. П. Попель, 
Л. С. Крикля

Хімія. 9 клас.
Задачі та вправи
Навчальний посібник

1. Розчини. Розчинність речовин у воді  
2. Кристалогідрати  
3. Молярна концентрація розчиненої 

речовини в розчині  
4. Розрахунки за рівняннями реакцій 

з використанням розчинів  
5. Електроліти. Електролітична дисоціація 
6. Водневий показник (рН) 
7. Реакції обміну. Йонно$молекулярні 

рівняння 

8. Ступінь окиснення елемента  
9. Окисно$відновні реакції  

10. Тепловий ефект хімічної реакції 
11. Швидкість хімічної реакції.

Оборотні та необоротні реакції  
12. Вуглеводні 
13. Співвідношення об’ємів газів 

у хімічних реакціях 
14. Спирти. Карбонові кислоти  
15. Жири. Вуглеводи. Білки  

16. Багатоманітність речовин 
і хімічних реакцій 

17. Узагальнення відомостей 
про хімічні реакції за участю 
простих і складних речовин 

Відповіді до задач і вправ  
Додатки

Схвалено для
використання у
загальноосвітніх
навчальних закладах
Комісією з хімії
Науковометодичної ради 
з питань освіти
Міністерства освіти 
і науки України

Цей навчальний посібник
створено до підручника «Хі�
мія. 9 клас» (автори — 
П. П. Попель, Л. С. Крикля). 
У ньому згідно з вимогами 
навчальної програми та особли�
востями підручника зібрано
методично вивірені, оригіналь�
ні й цікаві для учнів запитання,
задачі, вправи і тестові завдан�
ня різної складності. Посібник
містить довідково�теоретичний
матеріал, необхідний для ефек�
тивної роботи у класі та вико�
нання домашніх завдань, при�
клади розв’язування типових
вправ і розрахункових задач.

Книга адресована учням 
9 класу закладів загальної
середньої освіти. Вона буде
цікавою й для всіх, хто бажає
поглибити свої знання з хімії.
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П. П. Попель, 
Л. С. Крикля

Хімія. 8 клас.
Задачі 
та вправи
Навчальний посібник

П. П. Попель, 
Л. С. Крикля

Хімія. 7 клас.
Задачі 
та вправи
Навчальний посібник

Схвалено для використання 
у загальноосвітніх навчальних
закладах Комісією з хімії
Науковометодичної ради 
з питань освіти Міністерства 
освіти і науки України

ЗЗааммооввииттии  ццюю  ккннииггуу,,  
яякк  йй  іінншшіі  ввииддаанннняя,,  ммоожжннаа  
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Адреса відділу збуту: 
0033005577,,  мм..  ККииїївв,,  ввуулл..  ДДооввжжееннккаа,,  33

Поштова адреса:
0033005577,,  ККииїївв��005577,,  ввуулл..  ДДооввжжееннккаа,,  33

ЗЗаа  ппооттррееббии  ддооссттааввлляяєєммоо  
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Схвалено для використання 
у загальноосвітніх навчальних
закладах Комісією з хімії
Науковометодичної ради 
з питань освіти Міністерства 
освіти і науки України

Навчальний посібник супроводжує
один із найпопулярніших у середній
загальноосвітній школі підручників із
хімії. Його автори, враховуючи вимоги
навчальної програми та особливості ство�
реного ними підручника для 7 класу,
дібрали методично вивірені, оригінальні і
цікаві для семикласників запитання, зада�
чі, вправи і тестові завдання різної склад�
ності, супроводили їх необхідним для
ефективної роботи у класі та при виконан�
ні домашніх завдань довідково�теоретич�
ним матеріалом, прикладами розв’язуван�
ня типових вправ і розрахункових задач.

Адресований учням сьомого класу
середніх загальноосвітніх шкіл. Прислу�
житься їх учителям, а також усім, заці�
кавленим у розвитку хімічних знань і
навичок ефективного розв’язування тео�
ретичних і прикладних завдань.

Автори навчального посібника,
враховуючи особливості створеного
ними підручника для 8 класу, пропону�
ють методично вивірені й цікаві для
учнів запитання, задачі, вправи і тесто�
ві завдання різної складності, а також
необхідний для ефективної роботи в
класі та при виконанні домашніх зав�
дань довідково�теоретичний матеріал,
приклади розв’язування типових вправ
і розрахункових задач.

Адресований учням 8 класу загаль�
ноосвітніх навчальних закладів. Прислу�
житься вчителям і всім, хто дбає про
розвиток своїх хімічних знань.


