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§ 14. Фізичні та хімічні явища

Фізичні явища
У навколишньому світі постійно відбуваються зміни. Зміна пір 

року, рух води в річці, ріст рослин, кипіння води в чайнику — усе це 
приклади процесів, що відбуваються навколо нас. Ці процеси нази-
вають явищами. Залежно від того, у якій сфері життя відбуваються 
явища, їх можна поділити на політичні, соціальні, геологічні, біо-
логічні, а також на фізичні й хімічні.

Порівняймо дії двох ремісників: коваля та металурга. Коваль бере 
залізний брусок, нагріває його, б’є по ньому молотом і в результаті 
отримує виріб, наприклад підкову або шолом. Чи змінюється в цьому 
випадку залізо — речовина, з якої складався брусок? Ні. Під уда-
рами молота частинки (атоми) в залізі рухаються, зміщуються, але 
самі не змінюються (мал. 71). Таке явище належить до фізичних.

Явища, при яких змінюється форма предмета або агрегатний стан речо-
вини, але не змінюється її склад, називають фізичними.

Унаслідок перебігу фізичних явищ частинки в речовині не змі-
нюються, отже, не змінюються і властивості речовин.

Кипіння води, поява крапель води або льоду в холодильнику, 
замерзання річок, відливання виробів із розплавленого металу, по-
дрібнення речовин — усе це приклади фізичних явищ.

Мал. 71. Залізний брусок і залізний шолом складаються з однієї речовини — заліза. 
тому перетворення бруска на шолом є фізичним процесом
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Хімічні явища
А що ж робить металург? Він бере залізну руду й перетворює її 

на блискучі бруски заліза. Чи змінилася при цьому речовина? Залізна 
руда — це бурий порошок або камені, які не проводять електричний 
струм й легко розсипаються від удару молотком. А залізо має мета-
левий блиск, добре проводить електричний струм, унаслідок удару не 
розсипається, а розплющується. Отже, залізна руда і брусок заліза 
складаються з різних речовин, які мають різні властивості (мал. 72). 
На відміну від коваля, металург перетворив частинки залізної руди 
на частинки заліза. Такий процес є хімічним.

Явища, при яких одні речовини перетворюються на інші, називають хі-
мічними.

Горіння деревини, поява іржі на поверхні залізних виробів 
(мал. 73), прокисання молока, пригорання їжі на сковорідці — 
усе це приклади хімічних явищ.

У процесі перебігу хімічних явищ частинки однієї речовини (ато-
ми, молекули чи йони) перетворюються на частинки іншої, тобто з од-
нієї речовини утворюється інша речовина з іншими властивостями.

Часто замість слів «хімічне явище» кажуть хімічний процес 
або хімічна реакція. Про речовини, що вступають у хімічну реакцію, 
говорять, що вони реагують, або взаємодіють, між собою. Ці речо-
вини називають реагентами або початковими речовинами, а нові ре-
човини, що утворюються в результаті реакції,— продуктами реакції.

Мал. 72. У хімічних явищах змінюється сама речовина: залізна руда і залізний брусок 
складаються з різних частинок, тому перетворення руди на брусок є хімічним явищем
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У хімічних явищах виявляються хімічні властивості речовин — 
їхня здатність змінюватися під впливом різних умов і реагувати з ін-
шими речовинами. Описати хімічні властивості речовини — озна-
чає вказати, як вона може змінюватися, з якими з інших речовин 
і за яких умов може реагувати. Дослідження хімічних властивостей 
речовин — одне із завдань хімії.

Ознаки хімічних реакцій
Дуже часто хімічні та фізичні явища відбуваються одночасно. 

Наприклад, при горінні свічки парафін спочатку плавиться і випа-
ровується (фізичні явища), а потім пари парафіну починають горіти 
(хімічне явище). Якщо нагрівати шматочок цукру, то він розплавить-
ся (фізичне явище), а в разі тривалого нагрівання перетвориться на 
вуглеподібну чорну масу (хімічне явище).

Як же відрізнити хімічні явища від фізичних? Звичайно ж, 
можна сказати, що якщо молекули речовини змінилися, то яви-
ще належить до хімічних, а якщо не змінилися, то до фізичних. 
Але молекули надзвичайно складно побачити навіть у найсильніший 
мікроскоп.

Оскільки в процесі хімічної реакції утворюються нові речовини 
з новими властивостями, то про перебіг реакції свідчить зміна фізич-
них властивостей реагуючих речовин. Так, якщо поставити молоко 
в тепле місце, то через деякий час воно перетвориться на кисле мо-
локо. При скисанні молока з молочного цукру утворюється молочна 
кислота, про перебіг цієї реакції можна судити за зміною смаку.

 Залізний брусок Залізні ошурки Іржа

Мал. 73. Перетворення залізного бруска на ошурки — фізичне явище,  
оскільки властивості речовин не змінюються. А перетворення на іржу — хімічне, 

оскільки за властивостями іржа відрізняється від заліза
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Якщо жир на сковорідці починає підгоряти, то про перебіг 
цієї реакції ми дізнаємося за появою запаху акролеїну — про-
дукту розкладання жиру.

При кипінні водопровідної води з розчинених у ній речовин 
утворюється речовина, що не розчиняється у воді, тому осідає 
у вигляді накипу на стінках чайника — випадає в осад (мал. 74).

Виділення газу також свідчить про хімічне перетворення: га-
шення харчової соди столовим оцтом або лимонною кислотою 
супроводжується характерним шипінням унаслідок утворення 
вуглекислого газу (мал. 75).

Якщо у склянку зі столовим оцтом насипати соду, то газ по-
чинає виділятися так активно, що здається, ніби рідина закипає. 

 а б

Мал. 75. Ознака хімічної реакції — виділення газу: 
а — цинк із кислотою утворює безбарвний газ; б — мідь з кислотою  

також утворює газ, але з характерним бурим забарвленням

 а б

Мал. 74. Ознака хімічної реакції — утворення нерозчинної речовини, що випадає 
в  осад: а  — на стінках чайника; б — при зливанні двох рідин

5

6

7
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Як у цьому випадку відрізнити кипіння від хімічної реакції? Для 
цього треба пригадати, як відбувається кипіння: рідина закипає, коли 
нагрівається до певної температури — температури кипіння. Для 
води за звичайних умов це 100 °С. Під час кипіння води бульбашки 
газу (пари) утворюються у всьому об’ємі рідини. У разі взає модії 
оцту із содою рідина не нагрівається, а газ виділяється тільки в 
тому місці, де сода контактує з розчином, тобто кипінням цей про-
цес назвати не можна.

Часто про хімічні перетворення свідчить зміна забарвлення 
(мал. 76а). Наприклад, колір листя на деревах восени зміню-
ється від зеленого до жовтого або червоного.

Багато хімічних реакцій, наприклад реакції горіння, супрово-
джуються виділенням енергії (мал. 76б), зазвичай у вигляді теплоти 
і світла. Проте є реакції, що відбуваються з поглинанням енер-
гії. Наприклад, реакція фотосинтезу в рослинах відбувається 
з поглинанням енергії сонячного світла.

Ознаки хімічних реакцій:
• зміна кольору;
• зміна запаху;
• зміна смаку;
• випадання або розчинення осаду;
• виділення або поглинання газу;
• виділення або поглинання теплоти;
• випромінювання світла.

 а б

Мал. 76. Ознаки хімічної реакції: а — чай при додаванні лимона змінює забарвлення; 
б — реакції з виділенням енергії часто супроводжуються виділенням світла

8

9
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Умови перебігу хімічних реакцій
Для перебігу хімічних реакцій необхідні певні умови. У першу 

чергу речовини необхідно з’єднати та перемішати або хоча б при-
вести в зіткнення.

Але не завжди хімічна реакція починається відразу після пере-
мішування. Деревина дуже добре горить, проте сама собою вона не 
займається. Для того щоб почалася реакція горіння, дерево треба 
підпалити — тобто нагріти до певної температури. Далі реакція від-
бувається самостійно, поки не закінчиться один з реагентів. Для про-
ведення багатьох хімічних реакцій потрібне постійне нагрівання 
або охолоджування.

Деякі реакції відбуваються під дією світла або електричного стру-
му. Відомі нестійкі речовини, які розкладаються від тертя або удару.

Умови, необхідні для перебігу різних реакцій, дуже різноманітні. 
Більшість реакцій не вимагає спеціальних умов, але деякі відбува-
ються лише за певних умов, які описуються в хімічній літературі.

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД № 3

Проведення хімічних реакцій

Обладнання: штатив із пробірками, пробіркотримач, нагрівальний 
прилад.

Реактиви: розчини натрій карбонату (соди), кальцій хлориду, хло-
ридної кислоти, цукор.

Правила безпеки: 
• для дослідів використовуйте невеликі кількості реактивів;
• остерігайтеся потрапляння реактивів на одяг, шкіру, в очі;
• пам’ятайте, холодні й гарячі предмети виглядають однаково;
• нагрівання здійснюйте з використанням спеціальних тримачів.

1. До розчину соди Na
2
CO

3
 додайте розчин кальцій хлориду CaCl

2
. 

Які зміни ви спостерігаєте?

2. До осаду, що утворився в попередньому досліді, додайте роз-
чин хлоридної кислоти HCl. Що відбулося з осадом?

3. У пробірку насипте невелику кількість цукру і нагрівайте. 
Які зміни ви спостерігаєте на початку нагрівання? А після тривалого 
нагрівання?
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4. Опишіть свої спостереження. За результатами проведених до-
слідів зробіть висновки щодо ознак хімічних реакцій. За яких умов 
відбуваються реакції, що ви провели?

Висновки:

1. Під час фізичних явищ змінюється форма або агрегатний стан ре-
човин, але їхній склад, а отже й фізичні властивості, не змінюються. 
У  хімічних явищах (хімічних реакціях) змінюються речовини, тобто 
одні речовини перетворюються на інші. Це відбувається завдяки зміні 
складу речовин.

2. Про перебіг хімічних реакцій можна дізнатися за певними ознаками: 
зміною кольору, запаху, смаку, утворенням або зникненням осаду, ви-
діленням або поглинанням теплоти, газу або світла.

Контрольні запитання

1. Дайте визначення хімічних та фізичних явищ. Чим вони відрізняються?
2. Перелічіть ознаки хімічних реакцій.
3. За яких умов відбуваються хімічні реакції?

Завдання для засвоєння матеріалу

1. Виберіть з поданого переліку умови перебігу реакцій: а) змішування 
речовин, б)  виділення газу, в) попереднє нагрівання речовин, г) виді-
лення теплоти і світла, д) попереднє розчинення реагуючих речовин, 
е) дія електричного струму, є) утворення осаду.

2. Що відбувається з атомами та молекулами в хімічних реакціях? Вибе-
ріть правильні твердження: а) молекули реагентів руйнуються, а з них 
утворюються нові молекули; б) одні атоми руйнуються, із них утворю-
ються інші; в) молекули в хімічних реакціях не змінюються; г) атоми 
в  хімічних реакціях не змінюються; д) атоми перегруповуються, утво-
рюючи молекули нових речовин.

3. Наведіть приклади фізичних явищ, при яких змінюється агрегатний 
стан речовин.

4. Наведіть три приклади хімічних реакцій, які ви спостерігали в природі 
або в побуті.

5. Виберіть, які з наведених явищ належать до хімічних, а які — до фі-
зичних: а) узимку гілля дерев вкривається памороззю; б) за зиму опа-
ле листя згниває; в) розлитий ацетон швидко випаровується; г) запах 
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розлитих парфумів швидко поширюється по всій кімнаті; д) із часом на 
стінках чайника утворюється накип; е) у теплому місці молоко швидко 
скисає; є) бронзові пам’ятники вкриваються зеленим нальотом; ж) кра-
пля бруду на черевику до ранку перетворюється на коричневу пляму; 
з) іржавий цвях очищується від іржі наждачним папером.

6. Наведіть приклади хімічних явищ, які супроводжуються зміною агре-
гатного стану речовин.

7. Які ознаки хімічних реакцій спостерігаються: а) під час горіння багаття; 
б) під час іржавіння заліза; в) під час скисання їжі?

8. Наведіть приклади хімічних реакцій із повсякденного життя, які відбу-
ваються: а) при постійному нагріванні; б) після первинного нагрівання; 
в) під дією світла; г) зі зміною кольору.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 

Дослідження фізичних і хімічних явищ

Обладнання: штатив, спиртівка, склянки.

Реактиви: парафін, свічка, вода, хлоридна кислота, сода.

Правила безпеки: 
• для дослідів використовуйте невеликі кількості реактивів;
• остерігайтеся потрапляння реактивів на одяг, шкіру, в очі;
• пам’ятайте, холодні й гарячі предмети виглядають однаково;
• нагрівання здійснюйте з використанням спеціальних тримачів.

1. Плавлення парафіну
Візьміть шматочок парафіну та покладіть його на металеву плас-

тинку. Закріпіть пластинку в штативі. Обережно нагрівайте плас-
тинку в полум’ї спиртівки. Що відбувається? Чи утворилася нова 
речовина? Запишіть свої спостереження та визначте, до яких явищ 
належить явище плавлення.

2. Горіння свічки
Запаліть свічку та деякий час спостерігайте процес горіння. 

Які явища відбуваються? Чи відбувається перетворення речовини? 
Які ознаки свідчать про фізичне явище, а які — про хімічне? За-
пишіть свої спостереження.
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3. Взаємодія соди з хлоридною кислотою
Візьміть дві склянки: у першу налийте воду, а в другу — хлорид-

ну кислоту. Додайте в кожну склянку трохи питної соди. Що відбу-
вається в кожній склянці? Запишіть свої спостереження та визначте, 
яке явище відбулося в пробірці з кислотою. 

4. За результатами практичної роботи зробіть висновки.
При формулюванні висновків до практичної роботи, дайте від-

повіді на такі запитання:
1. Які властивості речовин ви визначили впродовж цієї роботи? До яких 

властивостей — фізичних чи хімічних — вони належать?
2. Перелічіть окремо фізичні та хімічні явища, які ви спостерігали в цій ро-

боті.
3. За якими ознаками ви відносили явища до хімічних чи до фізичних?

ДОМАШНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

Взаємодія харчової соди із соком квашеної капусти,  
лимонною кислотою, кефіром

Вам знадобиться: піпетка, харчова сода, сік квашеної капусти, 
лимонна кислота, кефір.

В окремі посудини помістіть потрохи соку квашеної капусти, 
лимонної кислоти та кефіру. До лимонної кислоти додайте трохи 
води, щоб її розчинити.

До кожної посудини додайте невелику кількість соди (на кінці 
ложки). Що відбувається? Опишіть свої спостереження.

  Реакцію взаємодії соди з оцтовою або лимонною кислотою використовують 
під час випікання печива — завдяки виділенню вуглекислого газу тісто 
піднімається, стає пухкішим. Ця ж реакція лежить в основі дії кислотних 
вогнегасників. Вуглекислий газ виділяється також під час процесу бродіння: 
дріжджі (мікроорганізми), які додають у тісто, живляться розчиненим цу-
кром і виділяють вуглекислий газ. тому під час випікання хліба або булочок 
тісто виходить дуже пухким і без соди.

Ц
ікаво, щ

о...
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Очищення води від накипу фільтруванням  
після її кип’ятіння

Вам знадобиться: паперовий фільтр, столовий оцет, піпетка.
Налийте в чайник близько 1 л водопровідної води і доведіть 

до кипіння. Кип’ятіть воду приблизно 10 хвилин, а потім дайте 
їй охолонути.

Зверніть увагу на появу осаду у воді.
Відфільтруйте цей осад за допомогою паперового фільтра (можна 

використати фільтр для кавоварки). Якщо цей осад не відфільтро-
вувати, то згодом він осяде на стінках чайника.

До відфільтрованого осаду додайте декілька крапель оцту. 
Що відбувається?

Опишіть свої спостереження.
Висловте припущення, чому утворюється накип на стінках чай-

ника та в який спосіб його можна видалити.

Перевірте свої знання за темою «Початкові хімічні поняття».
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ТЕМА ІІ. КИСЕНЬ

У цьому розділі ви дізнаєтесь…
• чим ми дихаємо;
• чому на Землі можливе горіння;
• чому машини іржавіють;
• чи потрібний кисень для автомобіля;
• чи можна зібрати кисень за допомогою магніту;
• як можна прискорити хімічну реакцію;
• як можна виявити кисень;
• чи можна отруїтися киснем;
• у чому полягає різниця між горінням і тлінням;
• куди зникає речовина під час горіння.

§ 15. Повітря, Оксиген, Кисень

Повітря і кисень
Навколо нашої планети існує газувата оболонка, яку називають 

атмосферою (мал. 77). Усі ми живемо на «дні» цього газуватого океа-
ну. Приземний шар атмосфери ми називаємо повітрям. Повітря — 
це складна суміш різних газів. До складу повітря входить близько 
15 різних газів. Основними компонентами є азот N

2
 і кисень O

2
.  

Мал. 77. Атмосфера Землі — це порівняно тонкий газуватий шар навколо  
нашої планети. Приблизно п’яту частину нижніх шарів атмосфери становить кисень

атмосфера
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Уміст азоту становить 78 % від об’єму повітря, а кисню — 21 %. 
Крім того, у повітрі міститься невелика кількість аргону (0,9 %), 
вуглекислого газу (0,03 %), озону, водяної пари й інших газів 
(мал. 78). Об’ємну частку кисню й азоту в повітрі визначив А. Ла-
вуазьє у 1774 році.

Склад повітря дещо змінюється залежно від місцевості, по-
годних умов і висоти над рівнем моря. Наприклад, водяної пари 
в повітрі у вологу та теплу погоду міститься більше, а в суху та 
холодну — менше. Вуглекислий газ утворюється в результаті го-
ріння та дихання, тому в повітрі великих міст його більше, ніж 
над лісами та морями. Уміст азоту й кисню у різних місцевостях 
майже сталий.

У зачинених і непровітрюваних приміщеннях може накопичу-
ватися багато вуглекислого газу. Повітря, що містить понад 0,1 % 
вуглекислого газу, негативно діє на людину. Тому слід регулярно 
провітрювати приміщення.

Кисень та озон
Головний компонент повітря — це кисень. Він підтримує ди-

хання, завдяки чому на Землі можуть жити тварини, та горіння, 
без якого вже неможливе наше життя. У молекулі кисню два ато-
ми Оксигену сполучені один з одним двома хімічними зв’язками 
(мал. 79а). Графічна формула кисню має такий вигляд:

O  O.

Як видно з неї, валентність атомів Оксигену і в простій речовині 
дорівнює II.

Найбільше кисню міститься в нижніх шарах атмосфери (тропос-
фері). При підйомі вище над землею вміст кисню потроху зменшу-

Мал. 78. склад сухого повітря поблизу поверхні Землі

N2 
78 %

Інші гази 0,07 %

О2 21 %

СО2 0,03 %

Ar 0,9 %
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ється. Саме тому при подорожах високо в горах стає важче дихати. 
У верхніх, дуже розріджених шарах атмосфери кисень майже від
сутній.

Хімічний елемент Оксиген утворює також ще одну просту ре
човину — озон O

3 
(мал. 79б). Озон також наявний в атмосфері, але 

він перебуває переважно на висоті 30–50 км, утворюючи так званий 
озоновий шар. Озоновий шар захищає нас від шкідливого ультрафіо
летового випромінювання Сонця.

Фізичні властивості кисню
За звичайних умов кисень — газ без кольору, смаку та запаху. 

Товстий шар кисню має ясноблакитне забарвлення.
Кисень малорозчинний у воді — в 1 л води при температурі 

20 °С розчиняється 31 мл кисню (0,004 % за 
масою). Проте цієї кількості достатньо для 
дихання риб, що живуть у водоймах. Газу
ватий кисень трохи важчий за повітря: 1 л 
повітря при температурі 0 °С і звичайному 
тиску важить 1,29 г, а 1 л кисню — 1,43 г.

Рідкий кисень — це рухома, трохи го
лубувата рідина, яка кипить при –183 °С  
(мал. 80). Твердий кисень — це сині крис
тали, які плавляться при ще нижчій темпе
ратурі — –218,7 °С.

Кисень — парамагнітна речовина, тобто 
в рідкому та твердому станах він притягу
ється магнітом (мал. 81, с. 108).

  а б

Мал. 79. Формули і моделі молекул: а — кисню; б — озону

Кисень O2 Озон O3 

Мал. 80. Рідкий кисень 
має голубувате забарв-

лення
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Часто можна почути, що блакит-
ний колір денного неба пов’язаний із 
забарвленням кисню. Проте це не зо-
всім відповідає дійсності. Колір кис-
ню робить свій внесок у забарвлен-
ня неба, проте синій колір небозводу 
пов’язаний здебільшого зі складні-
шим явищем — розсіюванням соняч-
ного світла в повітрі.

Відкриття кисню
Кисень був відкритий у 1774 році Дж. Прістлі. Він досліджував 

газоподібні речовини, що утворюються при розжарюванні різних 
речовин сфокусованими за допомогою лінзи сонячними променями 
(мал. 82). За такого впливу, зокрема на меркурій(II) оксид, виді-
ляється кисень.

Оскільки в чистому кисні легше дихалося, то відкритий газ 
Прістлі назвав «покращеним повітрям». Незалежно від Прістлі при-
близно в той же час кисень був відкритий і К. Шеєле. Через здат-
ність кисню підтримувати горіння Шеєле назвав його «вогненним 
повітрям». Шеєле добув кисень раніше, ніж Прістлі, але опублікував 
свої результати пізніше. Тому першовідкривачем кисню вважають 
Дж. Прістлі.

Історія відкриття кисню цікаво 
переплітається з історією появи під-
водних човнів. Є відомості, що кисень 
був відкритий ще в XVII столітті гол-
ландським ученим К. Дреббелем. Він 
використовував цей газ для дихання 
в підводному човні власної конструк-
ції. Але це відкриття належало до 
військової техніки й трималося в се-
креті, тому не вплинуло на подальші 
дослідження.

Мал. 81. Рідкий кисень 
притягується магнітом

Мал. 82. Для добування кисню Прістлі про-
жарював меркурій(ІІ) оксид HgO у пробірці, на-
повненій ртуттю. Утворений кисень витискував 
ртуть і  збирався над шаром ртуті
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Оксиген у природі
Оксиген — один із найважливіших елементів у природі. Крім 

простих речовин, він також утворює сполуки майже зі всіма хіміч-
ними елементами. Виняток становлять тільки леткі інертні елемен-
ти — Гелій, Неон, Аргон.

На поверхні нашої планети Оксиген є найпоширенішим еле-
ментом. У складі сполук з іншими елементами він становить 49 % 
від маси земної кори. Оксиген міститься у складі найважливіших 
мінералів літосфери (червоний залізняк, кварц, гіпс, польовий шпат 
тощо) і речовин, що зумовлюють родючість ґрунтів (гумус і солі).

Англійський хімік, філософ і громадський діяч. Пра-
цював священнослужителем, а у вільний час займався 
наукою, володів дев’ятьма мовами. Один із провідних 
учених у галузі пневмохімії (хімії газів). У 1774 році від-
крив кисень. Окрім кисню вперше добув азот, хлоро-
водень, флуороводень, амоніак, сірчистий газ, вугле-
кислий газ. Він був першим, хто спеціально розчинив 
вуглекислий газ у воді, після чого вода стала напрочуд 
смачною. так була винайдена газована (содова) вода. 
За цей винахід йому була присуджена вища нагоро-
да Лондонського королівського товариства — медаль 
Коплея. содова вода стала першим товарним продук-
том хімії газів.

славетний шведський фармацевт і хімік-самоучка. 
У 15 років він став учнем в аптеці в Ґетеборзі, потім 
працював у багатьох аптеках Швеції, і, хоча неоднора-
зово отримував пропозиції посісти посаду професора, 
уважав за краще залишитися аптекарем. Уже в 32 роки 
Шеєле був удостоєний звання члена стокгольмської 
академії наук. сучасники про нього говорили: «Апте-
кар Шеєле не міг доторкнутися до якого-небудь тіла 
без того, щоб не зробити відкриття». Шеєле відкрив 
сім хімічних елементів (О, F, Cl, Mn, Мо, Ba, W). Він упер-
ше виділив багато органічних кислот: щавлеву, лимон-
ну, винну, молочну та інші. Відкрив велику кількість 
цінних неорганічних сполук. 

Джозеф Прістлі
(1733–1804)

Карл Вільгельм  
Шеєле

(1742–1786)
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Найпоширеніша сполука Оксигену — це вода H
2
O. Величезні 

скупчення води — річки, моря й океани — утворюють гідросфе-
ру Землі. З урахуванням розчинених речовин гідросфера містить 
86–89 % Оксигену за масою.

Оксиген міститься у складі величезної кількості складних речо-
вин: оксидів, кислот, лугів, солей та інших. Живі організми також 
містять велику кількість Оксигену. У складі різних сполук Оксиген 
становить близько 60 % маси тіла людини.

У Періодичній системі Оксиген має порядковий номер 8, від-
повідно заряд ядра атома Оксигену +8 (мал. 84). Хімічний символ 
елемента — O, відносна атомна маса 16 — це означає, що атом 
Оксигену в 16 разів важчий за 1/12 маси атома Карбону (мал. 85). 
У хімічних сполуках Оксиген завжди виявляє валентність II, незва-
жаючи на те, що він розташований у VI групі Періодичної системи.

O 8

15,9994
Оксиген

Мал. 83. Поширеність Оксигену в природі

Мал. 84. Модель атома Оксигену

Мал. 85. Із Періодичної системи можна ді-
знатися про порядковий номер Оксигену 

та його відносну атомну масу

Атмосфера — 21% Літосфера — 49%

Гідросфера — 89% Живі організми — 62%



§ 15. Повітря, Оксиген, Кисень

111

Оксиген є найактивнішим елементом у природі після Флуору. 
Завдяки цьому він утворює сполуки майже з усіма елементами.

Поняття про оксиди
Сполуки, які окрім Оксигену містять тільки один інший хімічний 

елемент, називають оксидами.

Оксиди — це бінарні сполуки хімічних елементів з Оксигеном.

Щоб розрізняти оксиди, їм привласнюють назви. Назви оксидів 
складаються з двох слів: назви хімічного елемента (у називному від-
мінку) та слова «оксид».

Na
2
O — натрій оксид;

Al
2
O

3
 — алюміній оксид.

Якщо оксид утворено елементом зі змінною валентністю, то та-
кож вказують його валентність:

CuO — купрум(ІІ) оксид; Cu
2
O — купрум(І) оксид

Формули оксидів складають за валентністю елементів, що їх 
утворюють, як було пояснено в § 13.

Висновки:

1. Оксиген — один із найпоширеніших і найважливіших елементів у при-
роді. Він утворює сполуки майже зі всіма відомими елементами. Най-
більше Оксигену міститься у гідросфері, також значний вміст Оксигену 
в літосфері та атмосфері.

2. Оксиген у сполуках завжди двовалентний, його відносна атомна маса 
дорівнює 16.

3. Кисень і озон — прості речовини, утворені Оксигеном. Найпошире-
ніша серед них — кисень, що міститься в атмосфері Землі. Кисень  — 
безбарвний газ, трохи важчий за повітря і малорозчинний у воді. 
Рідкий і твердий кисень має блакитне забарвлення і притягується 
магнітом.

  Своєю назвою елемент Оксиген завдячує А. Лавуазьє. Згідно з теорією Лаву-
азьє, Оксиген був основним функціональним компонентом кислот, у зв’язку 
із чим і дістав свою назву Oxygenium — «той, що народжує кислоти» (від 
грец. oxys — кислий та genos — народження).

Ц
ікаво, щ

о...
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Контрольні запитання

1. Опишіть фізичні властивості кисню.
2. Опишіть поширеність кисню й озону на Землі.
3. Чи є хімічною реакцією перетворення рідкого кисню на газуватий? 

А на твердий? Відповідь поясніть.
4. Яка поширеність Оксигену в різних оболонках Землі?
5. Які сполуки Оксигену є у складі земної кори?
6. Наведіть приклади найпоширеніших і найважливіших сполук Оксиге-

ну, що трапляються в природі.
7. Які речовини називають оксидами?

Завдання для засвоєння матеріалу

1. Обчисліть відносні молекулярні маси кисню й озону.
2. Обчисліть, у скільки разів кисень важчий за повітря.
3. Навіщо працівники рибних господарств роблять взимку полонки на 

льоду річок і озер?
4. Як ви вважаєте, чи можна виділити чистий кисень з повітря дією маг-

ніту, якщо інші гази повітря магнітом не притягуються?
5. Уявіть, що перед вами дві однакові закриті колби, наповнені за од-

накових умов повітрям і киснем. Як можна визначити, у якій із колб 
міститься кисень? Чи можна це дізнатися, не відкриваючи колби?

6. З підвищенням температури розчинність газів у воді зменшується. 
Чи можна заливати в акваріум для риб прокип’ячену охолоджену воду?

7. Використовуючи наведені в параграфі дані, обчисліть: а) масу кисню 
об’ємом 10 л; б) об’єм кисню масою 10 г.

8. Обчисліть, у скільки разів атом Оксигену важчий за атом: а) Гідрогену; 
б) Карбону; в) сульфуру.

9. складіть формули оксидів: магній оксид, ферум(ІІ) оксид, фосфор(V) 
оксид, плюмбум(IV) оксид, купрум(І) оксид, хром(ІІІ) оксид.

10. Визначте валентності елементів у наведених оксидах, складіть їхні на-
зви: K2O, CaO, P2O3, NO2, I2O5, SO3, Cl2O7.

11. Оксиген міститься у мінералах: гематиті Fe2O3, кварці SiO2, піролюзиті 
MnO2. У якому з них масова частка Оксигену найбільша?

12*. Відомо, що максимальний уміст кисню спостерігається в нижніх шарах 
атмосфери. У міру віддалення від поверхні Землі його вміст зменшу-
ється, а у верхніх шарах атмосфери кисень майже відсутній. Чим це 
можна пояснити?

Лінгвістична задача
Оксос у перекладі з грецької мови означає «кислий», гідро — «вода», а генеа — «по-
ходження». Що означають назви хімічних елементів Оксиген і Гідроген?


