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Питання на екзамен з неорганiчної хiмii
II семестр

I Наведiть рiвняння реакцiй, способiв одержання:

Пероксиду водню; селену та телуру; сульфiдiв германiю, олова, свин-
цю; германiю, олова та свинцю; арсину та стебiну; миш‘яку, стибiю та
бiсмуту; ванадiю, нiобiю та танталу; кремнiю та силанiв; перексотитано-
вої, пероксоцирконiєвої та пероксогафнiєвої кислот; карбонiльних сполук
марганцю, хрому, залiза, кобальта та нiкелю; цинку, кадмiю та ртутi;
лужних та лужноземельних металiв; азоту; мiдi, срiбла та золота; лан-
таноїдiв; актиноїдiв; iнертних газiв; карбiдiв металiв; оксофератiв (VI)
барiю та калiю; тiосульфату натрiю; безводних сульфату титану (IV) та
нiтрату цирконiю (IV); аммiаку; фосфiну та арсину; карбонатiв та суль-
фiдiв; ортоперйодатної кислоти; оксидiв ксенону; металiв; неметалiв; пе-
роксокислот сiрки; солей; основних солей; кислих солей; дитiонової та
полiтiонових кислот; мiжгалоїдних сполук; питної соди.

Вкажiть умови їх протiкання.

II Наведiть рiвняння реакцiй, добування, застосування та окисно-
вiдновних властивостей:

Азотної та азотистої кислот; сурiку; тiосульфату натрiю; гiдроксиламi-
ну; гiдразину; основи Мiллона та її йодидної солi; бури; персульфатiв
металiв; сiрчистого газу; сiрчистої кислоти; оксиду вуглецю (II); мета-
та ортофосфатної кислоти; пентаоксидiв ванадiю та танталу; сiрчаної
та сiрчистої кислот; хроматiв та бiхроматiв; бiсмутової кислоти та її со-
лей; селенатної кислоти; миш‘яковистої та миш‘якової кислот; сполук
мiдi (II); ортоборатної кислоти; оксиду свинцю (IV); сульфiдiв олова (II)
та олова (IV); германiєвої та бета-олов‘яної кислот; бороводнiв; сполук
кремнiю з воднем; гiдриду алюмiнiю; азидної кислоти та її солей; хромо-
вої сумiшi; тетрахлороауратної кислоти; платинохлороводневої кислоти
та її солей; ферратiв (VI); полiсульфiдiв та сульфiдiв лужних металiв;
сульфiтiв та сульфатiв. Рiзниця мiж сульфатною та селенатною кисло-
тами. Твердiсть води та її усунення. Рiзниця властивостей оксидiв суль-
фуру, селену та телуру у ступенi окиснення (+4).

III Напишить рiвняння та вкажiть ознаки якiсних реакцiй на iони:
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