Тема 1

Дізнайтеся більше про хімічні формули (с. 177).

§ 12. Áàãàòîìàí³òí³ñòü ðå÷îâèí. Ïðîñò³ òà
ñêëàäí³ ðå÷îâèíè. Ìåòàëè é íåìåòàëè
Міць і сила науки – у безлічі фактів,
мета – в узагальненні цієї множини.
Д.І. Менделєєв

Опрацювавши матеріал параграфа, ви зможете:
z висловлювати судження про багатоманітність речовин;
z аналізувати якісний та кількісний склад простих і складних речовин;
z наводити приклади металічних і неметалічних елементів, простих і складних речовин, металів і неметалів, розрізняти їх.

Áàãàòîìàíіòíіñòü ðå÷îâèí. Íèíі âіäîìî áëèçüêî 40 ìëí ðå÷îâèí і ùîäíÿ õіìіêè ñèíòåçóþòü ùîíàéìåíøå 250 íîâèõ ñïîëóê. ×èì çóìîâëåíå
òàêå ðîçìàїòòÿ ìàòåðіàëüíîãî ñâіòó? Íàñàìïåðåä òèì, ùî àòîìè õіìі÷íèõ
åëåìåíòіâ ñïîëó÷àþòüñÿ ìіæ ñîáîþ ó íàéðіçíîìàíіòíіøèõ ïîєäíàííÿõ і
êіëüêіñíèõ ñïіââіäíîøåííÿõ (ðèñ. 12.1).
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Ðèñ. 12.1. 1. Õіìі÷íà ôîðìóëà áàêìіíñòåðôóëåðåíó Ñ60. Íà ùî ñõîæà éîãî ìîëåêóëà? 2. Íà ïîøòîâіé ìàðöі, ïðèñâÿ÷åíіé Ìіæíàðîäíîìó ðîêó õіìії, çîáðàæåíî
ìîäåëü ìîëåêóëè âіòàìіíó C (àñêîðáіíîâîї êèñëîòè). 3. Ìîäåëü ìîëåêóëè ÄÍÊ
(äåçîêñèðèáîíóêëåїíîâîї êèñëîòè) óíàî÷íþє її ñêëàä і áóäîâó

Çðîçóìіëî, ùî òàêà êіëüêіñòü ðіçíîìàíіòíèõ ñïîëóê ïîòðåáóє êëàñèôіêàöії.
Êëàñèôіêàöіÿ (ëàò. classіs – ðîçðÿä, êëàñ і facіo – ðîáëþ) –
ðîçïîäіë îá’єêòіâ çà êëàñàìè, ãðóïàìè, ðîçðÿäàìè ç óìîâîþ, ùî
äî îäíієї ãðóïè, êëàñó, ðîçðÿäó ïîòðàïëÿþòü îá’єêòè, ÿêі ìàþòü
ñïіëüíó îçíàêó.
Âèâ÷àþ÷è ïðèðîäîçíàâñòâî, âè äіçíàëèñÿ, ùî çà ñêëàäîì ðå÷îâèíè ïîäіëÿþòü íà ïðîñòі é ñêëàäíі, îðãàíі÷íі é íåîðãàíі÷íі. Çà áóäîâîþ ðîçðіçíÿþòü ìîëåêóëÿðíі (ñêëàäàþòüñÿ ç ìîëåêóë) é íåìîëåêóëÿðíі ðå÷îâèíè.
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Ïðîñòі é ñêëàäíі ðå÷îâèíè. Íàáóòå âàìè âìіííÿ îïèñóâàòè ÿêіñíèé і
êіëüêіñíèé ñêëàä ðå÷îâèí çà õіìі÷íèìè ôîðìóëàìè äóæå âàæëèâå. Àäæå
òåïåð âè çìîæåòå, ïðîàíàëіçóâàâøè õіìі÷íó ôîðìóëó, âèçíà÷èòè ïðèðîäó
ðå÷îâèíè – є âîíà ïðîñòîþ ÷è ñêëàäíîþ. Äëÿ öüîãî ìàєòå ïàì’ÿòàòè, ùî
ïðîñòі ðå÷îâèíè óòâîðåíі îäíèì õіìі÷íèì åëåìåíòîì, à ñêëàäíі – êіëüêîìà.

Цікаво і пізнавально
У складі сірникової коробки й палички сірника є целюлоза (C6H10O5)n.
Головка сірника вкрита сумішшю, складником якої є сірка S8. У суміші, нанесеній на бічні стінки сірникової коробки, – червоний фосфор P.
Грифель олівця складається з графіту С.
Канцелярські скріпки виготовляють з різних матеріалів: зі сталі, головний
компонент якої – залізо Fe, з міді Cu.
Бляшанку для газованих напоїв виготовлено з алюмінію Al; воду Н2О у ній
газовано вуглекислим газом СО2 й підсолоджено сахарозою С12Н22О11.

Çàñòîñóéòå öі çíàííÿ ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíîãî äîñëіäó.
ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÈÉ ÄÎÑËІÄ 2
Îçíàéîìëåííÿ çі çðàçêàìè ïðîñòèõ і ñêëàäíèõ ðå÷îâèí
Âàì âèäàíî ïðåäìåòè òà ðå÷îâèíè ïîâñÿêäåííîãî âæèòêó. Öå êîðîáêà ñіðíèêіâ, îëіâåöü, êàíöåëÿðñüêі ñêðіïêè, àëþìіíієâà áëÿøàíêà, âîäà,
êóõîííà ñіëü, öóêîð òîùî. Ó÷èòåëü ïðîäåìîíñòðóє âàì çðàçêè ñіðêè, ÷åðâîíîãî ôîñôîðó. Ðîçãëÿíüòå öі îá’єêòè. Ïðîàíàëіçóéòå õіìі÷íі ôîðìóëè
ðå÷îâèí ó їõíüîìó ñêëàäі.
Êëàñèôіêóéòå ðå÷îâèíè íà ïðîñòі é ñêëàäíі. Ðåçóëüòàòè êëàñèôіêàöії
çàïèøіòü äî òàáëèöі çà çðàçêîì:
Ðå÷îâèíè
ïðîñòі

ñêëàäíі

Класифікуйте речовини, моделі молекул яких зображено на рисунку 12.1, на
прості та складні.

Ìåòàëè é íåìåòàëè. Âèêîíóþ÷è ëàáîðàòîðíèé äîñëіä, âè, íàïåâíî,
çâåðíóëè óâàãó, ùî â ïðîñòèõ ðå÷îâèí є ñïіëüíі îçíàêè (ðèñ. 12.2). Їì
ïðèòàìàííèé õàðàêòåðíèé áëèñê, âîíè êîâêі, äîáðå ïðîâîäÿòü åëåêòðè÷íèé ñòðóì і òåïëî. Òàêі ïðîñòі ðå÷îâèíè íàçèâàþòü ìåòàëàìè, à âіäïîâіäíі
õіìі÷íі åëåìåíòè – ìåòàëі÷íèìè. Óñі ìåòàëè – ðå÷îâèíè íåìîëåêóëÿðíîї
áóäîâè.
65

Тема 1

3

2

1

4

Ðèñ. 12.2. Ìåòàëè. 1. Ïåêòîðàëü іç Òîâñòîї ìîãèëè – íàãðóäíà ïðèêðàñà ñêіôñüêîãî
öàðÿ (IV ñòîëіòòÿ äî í. å.). Ìàòåðіàë – çîëîòî Au. 2. Ìіäü Cu – ìåòàë, âіäîìèé
ëþäñòâó ç äàâíіõ-äàâåí. 3. Ðòóòü Hg – îäèí ç íåáàãàòüîõ ìåòàëіâ, ÿêі çà çâè÷àéíèõ
óìîâ є ðіäèíàìè. 4. Ìàãíіé Mg – ñðіáëÿñòî-áіëèé ïëàñòè÷íèé ìåòàë

Цікаво і пізнавально
«Першими металами, на які людина звернула увагу, були самородні мідь
і золото. Червонувату мідь і жовтувате золото, що відливають червоним металевим блиском, не можна було не помітити серед тьмяної сіро-коричневої
породи. Камінь унаслідок удару розсипається на порох, кістка й дерево тріскаються; ударяючи ж по шматочку металу, можна надати йому потрібної форми.
Незабаром після того, як людина дізналася про ковкість металів, вона, підкоряючись почуттю прекрасного (яке завжди живе в ній), почала виготовляти з
металевих самородків різні вироби, намагаючись підкреслити красу металу».
(за А. Азімовим)

Íåìåòàëè (ðèñ. 12.3.) é ìåòàëè ÷іòêî ðîçìåæóâàòè äîñèòü òðóäíî.
×îìó? Íàïðèêëàä, íåìåòàë ñèëіöіé (ðèñ. 12.3.1) çîâíі äóæå ïîäіáíèé äî
ìåòàëó. Íåìåòàë ãðàôіò ïðîâîäèòü åëåêòðè÷íèé ñòðóì.

6
3
2

1

4

5

Ðèñ. 12.3. Íåìåòàëè. 1. Ñèëіöіé Si. 2. Ñіðêà S8. 3. ×åðâîíèé ôîñôîð P. 4. Ãðàôіò C.
5. Éîä I2. 6. Áðîì Br2 – íåìåòàë, ÿêèé çà çâè÷àéíèõ óìîâ є ðіäèíîþ. Ïðèãàäàéòå
ç êóðñó ïðèðîäîçíàâñòâà, ÿêі íåìåòàëè є ãîëîâíèìè ñêëàäíèêàìè ïîâіòðÿ (çà
ïîòðåáè âèêîðèñòàéòå äàíі òàáëèöі 6 Äîäàòêà). Îïèøіòü їõíі âëàñòèâîñòі.
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Íåìåòàëè ïåðåâàæíî ñêëàäàþòüñÿ ç ìîëåêóë, íàïðèêëàä, ñіðêà S8,
éîä I2, áіëèé ôîñôîð P4 òîùî – ðå÷îâèíè ìîëåêóëÿðíîї áóäîâè. Íàòîìіñòü
àëìàç Ñ (ïðîñòà ðå÷îâèíà Êàðáîíó), ñèëіöіé Si, áîð B – ðå÷îâèíè àòîìíîї
áóäîâè. Íåìåòàëàì âіäïîâіäàþòü íåìåòàëі÷íі õіìі÷íі åëåìåíòè.
Çâåðíіòü óâàãó: íàçâè ìåòàëіâ і íåìåòàëіâ є çàãàëüíèìè, à íå âëàñíèìè, òîìó їõ ïèøóòü ç ìàëîї ëіòåðè. Ó áàãàòüîõ õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ íàçâè çáіãàþòüñÿ ç íàçâàìè ïðîñòèõ ðå÷îâèí. Íàïðèêëàä, õіìі÷íèé åëåìåíò
Êàëüöіé óòâîðþє ïðîñòó ðå÷îâèíó êàëüöіé. Òîìó íåìàє ïîòðåáè çàçíà÷àòè
її íàçâó â êëіòèíöі ïåðіîäè÷íîї ñèñòåìè. Íàçâà ïðîñòîї ðå÷îâèíè õіìі÷íîãî
åëåìåíòà Ñóëüôóðó – ñіðêà. Її çàçíà÷åíî ó êëіòèíöі ïåðіîäè÷íîї ñèñòåìè
ïіä íàçâîþ õіìі÷íîãî åëåìåíòà. Äîêëàäíіøå ïðî íàçâè äåÿêèõ õіìі÷íèõ
åëåìåíòіâ і ïðîñòèõ ðå÷îâèí âè ìîæåòå äіçíàòèñÿ ç òàáëèöі 1 Äîäàòêà.
ßê ç ïåðіîäè÷íîї ñèñòåìè äіçíàòèñÿ, ìåòàëі÷íèì ÷è íåìåòàëі÷íèì є
õіìі÷íèé åëåìåíò? Íåìåòàëі÷íі åëåìåíòè ðîçòàøîâàíі ïåðåâàæíî ó ïðàâіé âåðõíіé ÷àñòèíі ïåðіîäè÷íîї ñèñòåìè і ñòàíîâëÿòü ïîðіâíÿíî íåâåëèêó
÷àñòèíó âіä óñіõ âіäîìèõ íàðàçі (äèâ. äîâãèé âàðіàíò ïåðіîäè÷íîї ñèñòåìè
íà äðóãîìó ôîðçàöі).

ÏÐÎ ÃÎËÎÂÍÅ
z Ïðîñòі ðå÷îâèíè óòâîðåíі îäíèì õіìі÷íèì åëåìåíòîì, ñêëàäíі – êіëüêîìà.
z Ó ìåòàëіâ є õàðàêòåðíèé áëèñê, âîíè êîâêі, äîáðå ïðîâîäÿòü åëåêòðè÷íèé ñòðóì.
z Ìіæ ìåòàëàìè é íåìåòàëàìè íå іñíóє ÷іòêîї ìåæі.
z Óñі ìåòàëè – ðå÷îâèíè íåìîëåêóëÿðíîї áóäîâè.
z Íåìåòàëè ïåðåâàæíî ñêëàäàþòüñÿ ç ìîëåêóë. Îäíàê ïîìіæ íèõ òðàïëÿþòüñÿ ðå÷îâèíè àòîìíîї áóäîâè.
z Ìåòàëі÷íèì åëåìåíòàì âіäïîâіäàþòü ïðîñòі ðå÷îâèíè ìåòàëè, íåìåòàëі÷íèì – íåìåòàëè.
z Íåìåòàëі÷íèõ åëåìåíòіâ çíà÷íî ìåíøå, íіæ ìåòàëі÷íèõ. Ïåðåâàæíî
âîíè ðîçìіùåíі ó âåðõíіé ïðàâіé ÷àñòèíі ïåðіîäè÷íîї ñèñòåìè.
Перевірте себе
1. Скільки нині відомо речовин?
2. Що таке класифікація?
3. Як класифікують речовини за складом? Будовою? Властивостями?
4. Які речовини називають простими? Складними? Наведіть кілька прикладів.
5. Які властивості притаманні металам? Яка їхня будова?
6. Які властивості характерні для неметалів? Яка їхня будова?
7. Які хімічні елементи називають металічними? Неметалічними?
8. Де в періодичній системі розташовані неметалічні елементи?

Застосуйте свої знання й уміння
9. Чим зумовлена багатоманітність речовин?
10. Чого більше в природі – хімічних елементів чи речовин?
11. Чому складних речовин значно більше, ніж простих?
12. Чому виникла потреба у класифікації речовин?
13. Чому метали більш подібні між собою, ніж неметали?
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14. Чим деякі неметали дещо подібні до металів?
15. Проаналізуйте хімічні формули та класифікуйте речовини, формули яких C2H2,
He, H2, H2O2, O3, FeS, CuSO4, N2, CaO, на прості й складні.
16. Дізнайтеся з Додатка про фізичні властивості заліза й сірки, порівняйте їх.
17. Класифікуйте хімічні елементи, символи яких С, Al, N, Cl, Ag, Pt, на металічні та
неметалічні. Як ви визначали природу хімічних елементів?
18. Складіть узагальнювальну схему «Класифікація речовин».
19*. Назвіть загальні й особливі властивості металів, описані в цитатах з літературних творів:
Відгуло, відпалало нестерпно,
Тільки золото сонцем сія…
Борис Мозолевський

Золота твердість, піддай лиш вогню, обертається плином.
Тане крижинкою в полум’ї мідна дзеркальна платівка.
Сріблом тепло пробиватися може й пронизливий холод...
Тіт Лукрецій Кар. Про природу речей

Тут небо миється в воді густій і срібній, наче ртуть.
Богдан-Ігор Антонич. Монументальний краєвид

«Коваль бере смугу заліза і кладе її в горн. Залізо розжарюється, червоніє, потім
біліє і стає м’яким. Коваль бере залізо з горна великими кліщами, кладе його на залізне
ковадло і починає кувати важким молотом, що кому потрібно: підкову, гвіздок, сокиру,
залізну вісь...».
Костянтин Ушинський. Куй залізо, доки гаряче

Творча майстерня
20. Опишіть і проілюструйте застосування металів, неметалів, складних речовин
у вашому повсякденному житті.
21. Напишіть на вибір сенкан або есе про: а) метали й неметали; б) прості й складні
речовини. Презентуйте свій доробок.

Дізнайтеся більше про класифікацію і властивості речовин
(с. 178).

§ 13. Âàëåíòí³ñòü õ³ì³÷íèõ åëåìåíò³â
Будучи фундаментальним поняттям,
валентність буквально пронизує всю хімію,
є її «стрижнем»…
О.Б. Медвинський

Опрацювавши матеріал параграфа, ви зможете:
z складати формули бінарних сполук за валентністю;
z визначати валентність хімічних елементів за формулами бінарних сполук;
z використовувати періодичну систему як довідкову для визначення валентності
елементів.
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