
 

ВСТУПНИЙ ТЕСТ З ХІМІЇ 

 

I рівень 

1. Вкажіть речовину, в якій Нітроген може бути тільки відновником: 

A. NO2; 

B. HNO2; 

C. HNO3; 

D. NH3; 

E. N2O. 

 

2.Тип хімічного зв’язку в молекулі HBr? 

A. Йонний; 

B. Водневий; 

C. Ковалентний полярний; 
D. Ковалентний неполярний; 
E. Сили міжмолекулярної взаємодії. 

 

3.Хімічний знак елементу, електронна формула якого 1s22s22p63s23p64s23d104p3:  

A. As; 

B. Ga; 

C. Br; 

D. Se; 

E. Zn. 

 

4.Яку з наведених сполук можна використати як водовідбирний засіб? 

A. Fe2O3; 

B. CO2; 

C. Al2O3; 

D. CuO; 

E. Р2O5. 

 

5.Одним з показників якості води є її твердість. Яка з наведених солей може зумовлювати 

постійну твердість води: 

A. Ca(HCO3)2 

B. Mg(HCO3)2 

C. NaCl 

D. CaSO4 

E. K2SO4 

 

6. У людини шлунковий сік містить кислоту: 

A. сульфатну;  

B. хлоридну; 

C. нітратну;    

D. карбонатну; 

E.  правильної відповіді немає. 

 

7.Вкажіть чинник, який визначає періодичність зміни властивостей елементів у періодичній 

системі:    

A. Атомний радіус; 

B. Валентність елемента; 

C. Ступінь окиснення; 

D. Заряд ядра; 

E. Електронегативність. 



8.Вкажіть електронну формулу атома Карбону в збудженому стані: 

A. 1s22s12p3; 

B. 1s22s22p1; 

C. 1s22s22p2; 

D. 1s22s22p6; 

E. 1s22s22p4. 

 

9.При пропусканні СО2 через водний розчин натрію карбонату утвориться: 

A. Натрій гідроксид; 

B. Натрій гідрогенкарбонат; 

C. Натрій карбонат; 

D. Натрій оксид; 

E. Карбонатна кислота. 

 

10.При взаємодії надлишку розчину лугу з гідроксидами амфотерних металів утворюються: 

A. Гідроксиди; 

B. Середні солі; 

C. Оксиди; 

D. Основні солі; 

E. Гідроксокомплекси. 
 

11.За умов якої реакції довжина карбонового скелету алканів збільшується: 

A. гідрування; 
B. крекінгу; 

С. Вюрца; 

D. Зініна; 
E. декарбоксилування. 

 

12.Кристалогідрат купрум (II) сульфату (мідний купорос) має наступний колір: 

A. червоний; 
B. синій; 
С. фіолетовий; 
D. зелений; 
E. золотисто-жовтий. 

 

13. Ізомерами є сполуки: 
A. бутанова кислота та бутиловий спирт;  
B. етиловий спирт та діетиловий етер;  
С. діетиловий етер та диметиловий етер; 
D. диметиловий етер та метилетиловий етер; 
E. метилетановий естер та пропанова кислота. 

 

14. Із наведених нижче солей лужних металів найбільш цінним добривом для рослин є: 

A. NaCl;  

B. K2CO3;  

С. Na2SO4;  

D. KNO3; 

E.  правильної відповіді немає. 

 
15. Які зв’язки утворюються в органічних сполуках між атомами Карбону і атомами Гідрогену? 

A. тільки - зв’язки;     

B. тільки - зв’язки;  

С. - та -зв’язки;    
D. йонні зв’язки;  
E.  правильної відповіді немає. 



16. До якого типу реакцій належить каталітична гідратація ацетилену з утворенням ацетальдегіду: 

A. заміщення; 

B. обміну; 

C. розкладу; 

D. приєднання; 
E. дегідрування. 

 

17. Якого класу сполуки є мономерами білків: 

А. алкадієни;  

B.  амінокислоти;  

C.  ізопрени;  

D.  етиленові вуглеводні;  

E.  моносахариди. 

 

18.Вкажіть метали, які можуть швидко реагувати з водою при 25˚С:  

А. Na і Ca; 

B. Cr і Co;  
C. Mg і Fe; 

D. Mn і Ag; 

E. Zn і Hg.   

 

19.Яка з алотропних модифікацій фосфору найбільш реакційноздатна? 

A. аморфний фосфор; 

B. чорний фосфор; 
C. червоний фосфор;  

D. білий фосфор; 
E. фосфор, як і азот, не має алотропних модифікацій. 

 

20. Яка з речовин є ізомером гексену: 

A.  циклогексан;  

B.  гексин;  

С.  гексадієн;  

D.  гексанол; 

E.  гексаналь. 

 
21. Вказати формулу речовини, що у розчині дисоціює з утворенням йонів Fe2+: 
A) Fe(OН)2; 
Б) FeCl3; 
В) FeSO4; 
Г) Fe(NO3)3; 
Д) Fe2(SO4)3. 

 

22. Вкажіть формулу вуглеводню, який утворюється під час дегідратації пропанолу: 

A. С3Н4; 

B. С3Н8; 

С. С3Н6; 

D. С2Н4; 

E. С2Н6. 

 

23.Вкажіть назву групи речовин, до якої належить глюкоза: 

A. полісахариди; 
B. дисахариди; 
С. амінокислоти; 

D. моносахариди; 

E. ліпіди. 



24. Нітруюча суміш – це суміш кислот: 

A. концентрованих нітратної та сульфатної кислот;  

B. розбавлених нітратної та сульфатної кислот;  

С. концентрованих хлоридної та сульфатної кислот;  

D. розбавлених хлоридної та нітратної кислот;  

E. концентрованого розчину сульфатної кислоти та NO2. 

 

25. Який з наведених нижче карбідів при взаємодії з водою виділяє ацетилен? 

A. SiC;   

B. CaC2;   

C. Al4C3;  

D. Fe2C; 

E. правильної відповіді немає. 

 

II рівень 

1. За поданою схемою напишіть рівняння реакцій перетворень, зазначте умови перебігу реакцій:  

метан → ацетилен → оцтовий альдегід → оцтова кислота. 
 

2. За поданою схемою напишіть рівняння реакцій перетворень, зазначте умови перебігу реакцій:  

C2H6 → C2H5Br→ C2H5OH → CH3COH (етаналь). 
 

3. Закінчіть рівняння реакції, складіть електронний баланс, вкажіть процеси окиснення та 

відновлення, окисник та відновник, суму коефіцієнтів у рівнянні реакції: 

Na2S2O3 + H2O2 → Na2SO4 + … 
 

4. Закінчіть рівняння реакції, складіть електронний баланс, вкажіть процеси окиснення та 

відновлення, окисник та відновник, суму коефіцієнтів продуктів реакції: 

KClO3 + H2SO4 + KI → I2 + … 
 

5. Яку масу за н. у. мають 560 л сірководню (H2S)? 
 

6. При згорянні бутану виділилося 20 л вуглекислого газу (н. у.). Знайти масу бутану, яку спалили. 
 

III рівень 

1. На розчинення 12,5 г суміші калій оксиду та натрій оксиду витратили 2,7 г води. Визначте 

масовий склад вихідної суміші оксидів. 

 

 


