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Ïð³çâèùå, ім’я _______________________________________
Êëàñ __________

________________________
(число, місяць)

Самостійна робота № 1
з теми «Хімічний зв’язок і будова речовини»
Варіант І
Початковий рівень
1.

Укажіть число спільних електронних пар у молекулі, електронна формула якої
H
H С H
H

2

Укажіть формулу речовини, молекула якої є неполярною:
А HBr
Б Br2
В SO3
Г P2O5

3.

Укажіть групу речовин лише з йонним зв’язком:
А KCl, Na2O, MgS
Б  NaCl, HCl, H2S
В F2, LiCl, KBr
Г O2, H2O, H2O2
Середній рівень

4.

Установіть відповідність між формулою речовини і її будовою:
1 NH3
А  атомна
2 KI
Б  молекулярна
3 C (алмаз)
В  йонна

5.

Укажіть формулу частинки, яка має 17 протонів і 18 електронів:
А Li+
Б O2–
В Cl–
Г S2–
Достатній рівень

6.

Укажіть вид хімічного зв’язку в речовині, яка утворена хімічними елементами
з такими електронними формулами: 1s22s1 і 1s22s22p63s23p5. Поясніть механізм
його утворення.
Високий рівень

7.

Відносна густина за воднем вищого оксиду хімічного елемента, розташованого
у головній підгрупі IV групи, становить 22.  Встановіть  формулу оксиду. Укажіть
вид хімічного зв’язку та поясніть механізм його утворення.
3

Варіант ІІ
Початковий рівень
1.

Укажіть число спільних електронних пар у молекулі, електронна формула якої
H S H

2.

Укажіть формулу речовини, молекула якої є неполярною:
А Cl2O
Б H2O
В O2
Г H2Se

3.

Укажіть групу речовин лише з ковалентним полярним зв’язком:
А H2, N2, N2O
Б  NaH, CaH2, CaCl2
В CH4, NH3, NO2
Г CO2, CCl4, Cl2
Середній рівень

4.

Установіть відповідність між формулою  речовини і її будовою:
1 SiC
А  молекулярна
2 HCl
Б  атомна
3 Na2S
В  йонна

5.

Укажіть формулу частинки, яка має 13 протонів і 10 електронів:
А Na+
Б Al3+
В F–
Г P3–
Достатній рівень

6.

Укажіть вид хімічного зв’язку в речовині, яка утворена хімічними елементами
з такими електронними формулами: 1s1 і 1s22s22p63s23p4. Поясніть механізм його
утворення.
Високий рівень

7.

4

Відносна формульна маса оксиду хімічного елемента, розташованого в головній
підгрупі ІІ групи, дорівнює 56. Встановіть  формулу оксиду. Укажіть вид хімічного зв’язку та поясніть механізм його утворення.

Варіант IV
Початковий рівень
1.

Укажіть йон, завдяки якому органічні кислоти змінюють забарвлення індикаторів:
А OH–
Б HCOO–
В H+
Г CH3COO–

2.

Укажіть формулу калій ацетату:
А HCOOK
В CH3COOK

3.

Укажіть молярну масу цинк ацетату:
А 161 г/моль
Б  122 г/моль
В 120 г/моль
Г 183 г/моль

Б  (HCOO)2Ca
Г (CH3COO)2Ca

Середній рівень
4.

З якими з наведених речовин реагуватиме оцтова кислота? Напишіть рівняння
можливих хімічних реакцій.
А CaCO3
Б  NaCl
В  NaOH
Г  Li

5.

Вкажіть відповідність між масою розчину і масою оцтової кислоти в розчині,
якщо масова частка розчиненої речовини становить 10 %:
1 100 г розчину
А  5 г оцтової кислоти                                   
2 50 г розчину
Б  20  г оцтової кислоти
3 200 г розчину
В  35 г оцтової кислоти
4 350 г розчину
Г  70 г оцтової кислоти
		
Д  10 г оцтової кислоти
Достатній рівень

6.

Яка маса солі утвориться внаслідок взаємодії  12,4 г натрій оксиду з надлишком  
оцтової кислоти?
Високий рівень

7.

36

До розчину оцтової   кислоти з масовою часткою розчиненої речовини 30 % додали 13,8 г калій карбонату. Речовини повністю прореагували. Обчисліть масу
розчину кислоти, взятої для реакції. Яка маса солі утворилася внаслідок реакції?
Який об’єм газу виділився?  

Ïð³çâèùå, ім’я _______________________________________
Êëàñ __________

________________________
(число, місяць)

Самостійна робота № 9
з теми «Жири. Вуглеводи. Білки»
Варіант І
Початковий рівень
1.

Укажіть формулу стеаринової кислоти:
А C17H33COOH
Б C17H35COOH
В C17H31COOH
Г C15H31COOH

2.

Інша назва глюкози — це...
А буряковий цукор.
В ванільний цукор.

3.

Крохмалю найбільше міститься...
А у винограді.
Б у солодких овочах і фруктах.
В у цукрових буряках.
Г у бульбах картоплі і зернах хлібних злаків.

Б  тростинний цукор.
Г виноградний цукор.

Середній рівень
4.

Зазначте правильне твердження і напишіть рівняння реакції. Унаслідок повного
окиснення  глюкози утворюється...
А глюконова кислота.
Б вуглекислий газ і вода.
В сорбіт.
Г етанол.

5.

Напишіть рівняння реакції між амінооцтовою кислотою і натрієм.
Достатній рівень

6.

Яку масу глюкози використали, якщо внаслідок її спалювання виділилося 730 кДж
теплоти? Під час згоряння 1 моль глюкози виділяється 2920 кДж теплоти.
Високий рівень

7.

Яка кількість речовини води і який об’єм вуглекислого газу використані рослиною в процесі фотосинтезу, якщо утворилося 3 моль глюкози?
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Середній рівень
4.

Напишіть рівняння реакції повного окиснення глюкози і вкажіть суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння реакції.

5.

Укажіть послідовність характеристики глюкози за такою схемою: сума індексів у
хімічній формулі глюкози — число атомів Карбону в молекулі глюкози — сума
індексів у хімічній формулі продукту окиснення глюкози — молярна маса.
А 24
Б 180
В 25
Г 6

6.

Напишіть рівняння реакції між амінооцтовою кислотою і барій оксидом.
Достатній рівень

7.

Визначте  масу етанолу і кількість речовини вуглекислого газу, що утворяться під
час спиртового бродіння глюкози кількістю речовини 2,5 моль.

8.

Яка кількість речовини молочної кислоти утворилася, якщо молочнокислому
бродінню було піддано 126 г глюкози?
Високий рівень

9.

Газ, отриманий в результаті спиртового бродіння глюкози, пропустили через
надлишок вапняної води, випав осад масою 140 г. Обчисліть кількість речовини
спирту, який утворився внаслідок бродіння глюкози.
Варіант IV
Початковий рівень

1.

Амінооцтова кислота — це...  
А отруйна речовина.
Б нерозчинна у воді.
В безбарвна кристалічна речовина, добре розчинна у воді, солодка на смак.
Г рідина з характерним запахом.

2.

Жири утворюються під час взаємодії вищих карбонових кислот із...
А гліцерином
Б етанолом
В пропанолом
Г  метанолом.

3.

Реакція поліконденсації між молекулами амінокислот  відбувається...
А за рахунок відщеплення води.
Б  за рахунок подвійних зв’язків.
В за рахунок потрійних зв’язків.
Г  за рахунок приєднання води.
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Середній рівень
4.

Напишіть рівняння реакції молочнокислого бродіння глюкози і вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції.

5.

Укажіть послідовність характеристики сахарози за такою схемою: кількість атомів Карбону в молекулі — кількість продуктів гідролізу — сума коефіцієнтів
у рівнянні повного окиснення — молярна маса.
А 2
Б 36
В 342
Г  12

6.

Напишіть рівняння реакції між амінооцтовою кислотою і натрій гідроксидом.
Достатній рівень

7.

Знайдіть, яка маса етанолу і який об’єм вуглекислого газу утворяться під час
спиртового бродіння глюкози масою 270 г.

8.

Яка кількість речовини глюкози була піддана молочнокислому бродінню, якщо
в результаті реакції утворилося 144 г молочної кислоти?
Високий рівень

9.

Газ, отриманий в результаті спиртового бродіння глюкози, пропустили через
надлишок баритової  води, випав осад масою 137,9 г. Обчисліть кількість речовини спирту, який утворився внаслідок бродіння глюкози.
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