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Êëàñ __________    

________________________
 (чèñëо, м³ñяць)

СамоСтійна робота № 1 
з теми «Початкові хімічні поняття»

Варіант і
Початковий рівень

1. Під час нагрівання розчинів у пробірці користуються:     
А Á В ГА  тримачем для пробірок або лабораторним штативом; 

Б  тигельними щипцями;
В  пробірку тримають в руках;
Г  пінцетом. 

2. Щоб насипати тверду речовину в пробірку, треба скористатись:  
А Á В ГА  шпателем або ложечкою для сипучих речовин;

Б  насипати зі склянки через її край;
В  набрати пробіркою зі склянки;
Г  насипати через лійку. 

3. Укажіть матеріал:             
А Á В ГА  бетон;    Б  азот;

В  сахароза;   Г  крохмаль.

Середній рівень
4. Які речовини називають матеріалами?

5. Які суміші називають однорідними?

Достатній рівень
6. У даному переліку підкресліть однією рискою фізичні тіла, двома рисками — 

матеріали, хвилястою лінією — речовини: мідна спіраль, алюміній, водень, мідь, 
оцтова кислота,  алюмінієва ложка, парта, ручка,  бензол, бетон, труба,  стіл. 

Високий рівень 
7. Запропонуйте спосіб розділення суміші глюкози, води і мідних ошурок.
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Варіант іі
Початковий рівень 

1. Для випарювання розчинів використовують:          
А Á В ГА  пробірку;

Б  порцелянову чашку; 
В  порцелянову ступку;
Г  кристалізатор. 

2. Температура полум’я:               
А Á В ГА  найвища в нижній частині;

Б  найвища у верхній частині;
В  найвища у середній частині;
Г найнижча у верхній частині. 

3. Укажіть фізичне тіло:                
А Á В ГА  цинк;     Б  пробірка;

В  борна кислота;   Г  спирт.

Середній рівень
4. Яку речовину називають чистою? 

5. Якими способами можна розділити однорідні суміші?

Достатній рівень 
6. У даному переліку підкресліть однією рискою однорідні суміші, двома риска-

ми — неоднорідні суміші, хвилястою лінією — речовини: парфуми, сахароза, 
граніт, кухонна сіль, крохмаль, сода, глюкоза, йод,  йодна настоянка, ґрунт, 
розчин цукру у воді, гліцерин. 

Високий рівень
7. Запропонуйте спосіб розділення суміші залізних ошурок, кухонної солі і сірки.
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Варіант іі
Початковий рівень 

1. Яку частинку називають йоном?

2. Укажіть рядок, у якому йдеться про просту речовину:
А Молекула кисню складається з двох атомів Оксигену.
Б Молекула води складається з двох атомів Гідрогену і одного атома Оксигену.
В молекула гідроген пероксиду складається з двох атомів Гідрогену та двох 
    атомів Оксигену.
Г молекула вуглекислого газу складається з одного атома Карбону і двох атомів 
    Оксигену.

А Á В Г

3. Зазначте максимальне значення валентності, яке може  виявляти  Сульфур у хі-
мічних сполуках: 
А  ІІ
Б  III
В  IV
Г  VI

Середній рівень
4. Складіть формули сполук, утворених Хлором(І) і: а) Калієм; б) Магнієм;  

в) Хромом(ІІІ);  г) Плюмбумом(IV). 

5. Установіть послідовність величин для  Сульфуру.  
  Порядковий номер → номер періоду → відносна атомна маса → номер  

групи → заряд ядра атома.
А  16
Б  3
В  32
Г  +16
Ґ  VI

6. У скільки разів молекулярна маса метану СН4 менша за молекулярну масу 
озону О3?

 

А Á В Г

А
1

3
2

4

Á В Г Ґ
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Достатній рівень 
7. Зразок речовини масою 100 г містить 60 г Магнію.  Визначте масову частку Маг-

нію у цій речовині. 

8. Визначте хімічну формулу сполуки деякого металу із Оксигеном, якщо кількості 
атомів металу і Оксигену співвідносяться як 1 : 1, а маси атомів металу і Оксиге-
ну — як 4 : 1. 

Високий рівень 
9. Встановіть хімічну формулу сполуки, утворену Ферумом і Оксигеном, якщо ма-

сова частка Феруму у ній становить 70 %. 
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Варіант IV
Початковий рівень 

1. Укажіть рядок, у якому наведені символи тільки неметалічних елементів: 
А  F, Fe, H
Б  Si, P, Br
В  S, K, Al
Г  Li, Be, B

2. Укажіть період, групу і підгрупу, у яких розміщений хімічний елемент Бром: 
А  4 період, VII група, побічна підгрупа; 
Б  7 період, ІV група, головна підгрупа;
В  7 період, ІV група, побічна підгрупа;
Г  4 період, VII  група, головна підгрупа.

3. Укажіть символ хімічного елемента, який у сполуках виявляє змінну валентність: 
А  O
Б  Fe
В  H
Г  Na

Середній рівень
4. Укажіть загальну формулу оксиду елемента із валентністю І:

А  E2O
Б  EO
В  E2O3
Г  EO3

5. Складіть графічні формули таких речовин: CCl4, SO3, H2O. 

6. Напишіть рівняння хімічних реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі 
перетворення: 

O2KMnO4 CuO

CO2

Al2O3

А Á В Г

А Á В Г

А Á В Г

А Á В Г
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Достатній рівень 
7. Унаслідок згоряння заліза у кисні утворюється речовина, яка містить у своєму 

складі 72,41 % Феруму і 27,59 %  Оксигену.  Встановіть формулу продукту реакції 
та назвіть його. Напишіть відповідне рівняння хімічної реакції. 

8. Відносна молекулярна маса невідомої сполуки, утвореної Сульфуром і Гідроге-
ном, у два рази більша за молекулярну масу амоніаку NH3. Встановіть формулу 
невідомої сполуки. 

Високий рівень
9. Масові частки Феруму і Магнію у земній корі відповідно становлять 5,1 % і 2,1 %. 

Яких атомів — Феруму чи Магнію  — у земній корі більше і у скільки разів? 
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