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Передмова 
 

Студенти, які навчаються за напрямом підготовки „Харчові технології та 

інженерія” отримують освіту, яка дозволяє їм використати набуті знання та 

навички у дуже широкому спектрі установ як харчової галузі так і у 

споріднених сферах. Ніхто не буде заперечувати, що зараз хімія дуже широко 

використовується у харчовій промисловості. Мабуть, немає підприємства, 

яке б не використовувало хімічні речовини та хімічні реакції у своїй роботі.  

Оскільки навчальна дисципліна «Загальна та неорганічна хімія» традиційно є 

базовою  для подальшого вивчення інших хімічних дисциплін таких як 

органічна, аналітична, фізична та колоїдна хімія, необхідно приділити увагу 

детальному розгляданню основних тем курсу, тому що вони є фундаментом 

для успішного опанування теоретичними основами всіх вище перерахованих 

дисциплін. А це в свою чергу дозволить студентам стати 

висококваліфікованими фахівцями із міцною теоретичною базою, яка буде 

потрібна для подальшого росту в професії та для розкриття наукового 

потенціалу кожної особистості.  

Тести в навчанні — це спеціальні завдання, по результатах, виконання яких 

можна судити про рівень знань студентів. Тести дозволяють оцінити власні 

знання і уміння набуті у процесі вивчення загальної хімії. Тести виконують 

одночасно і навчальну і контролюючу функції. Викладачу вони до помають 

об’єктивно оцінити рівень знань студента, а студента підштовхують до 

самостійного аналізу запропонованих відповідей.  

З тестовими завданнями необхідно працювати уважно, використовуючи 

лекції і рекомендовану навчальну літературу. Перш за все, щоб відповісти на 

питання, потрібно уважно прочитати текст і вибрати серед відповідей вірну. 

Записувати відповідь слід після ретельної перевірки виконаного завдання. 

Відповідь записується чітко без будь-яких виправлень. 

Шановні студенти, ви тримаєте в руках навчальний посібник, який включає 

тестові завдання по всім темам курсу загальної хімії, а саме: 

 Тема І. Основні поняття і закони хімії 

 Тема ІІ. Будова атому і Періодична система елементів Д.І. Менделєєва 

 Тема ІІІ. Хімічний зв'язок і будова молекул 

 Тема IV. Елементи хімічної термодинаміки. Хімічна кінетика. Хімічна 

рівновага.  

 Тема V. Дисперсні системи. Розчини. 

 Тема VI. Водневий показник. Гідроліз солей 

 Тема VІІ Окисно-відновні реакції 

 Тема VІІІ. Комплексні сполуки 

Самостійна робота над виконанням означених завданнь допоможе студентам 

систематизувати та поглибити знання з курсу загальної хімії дисципліни 

«Загальна та неорганічна хімія», отримані в ході відвідування лекцій, 
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виконання лабораторних робіт та пошуку інформації у рекомендованій 

літературі та Інтернеті. 

Бажаємо вам успіху! 

 

 

 
 



ТЕМА І. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗАКОНИ ХІМІЇ 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 1. 

Доповніть 

1. Кількість речовини системи, що містить стільки молекул, атомів, іонів або 

інших структурних одиниць, скільки їх міститься в 0,012 кг ізотопу вуглецю 

C12   називається … 

2. При постійному тиску зміна об’єму прямо пропорційна температурі … 

3. Встановіть відповідність …  

Слідства із закона        

А. Авогадро 

 Формулювання 

1) перше 

2) друге 

3) третє 

4) четверте 

а) при однакових умовах 1 моль будь-якого газу займає 

однаковий об’єм; 

б) при нормальних умовах (н.у.) 1 моль різних газів займає 

об’єм 22,4 дм
3
; 

в) відношення мас рівних об’ємів різних газів дорівнює 

відношенню їх молекулярних мас; 

2121 // MMmm  ; 

г) молекули більшості простих газів двохатомні 

Оберіть правильну відповідь 

4. Еквівалентні маси металу і оксиду дорівнюють, якщо на відновлення оксиду 

металу масою 8 г витрачений водень об’ємом 2,24 3дм (н.у.) 

1) 32 г/моль та 40 г/моль; 2) 40 г/моль та 48 г/моль; 

3) 32 г/моль та 48 г/моль; 4) 16 г/моль та 24 г/моль; 

5. Об’єм при н.у дорівнює , якщо при 15°С і тиску 95600 Па він займає об’єм 800 

см
3
 

1) 831 см 3 ; 2) 715 см
3
; 3) 546 см

3
; 4) 962 см

3 

6. Маса водню об’ємом 400 см
3
 при 20 ºС і тиску 98659 Па дорівнює 

1) 0,01 г;  2)0,03 г;  3) 0,02 г;  4) 0,04 г. 

7. Формула сполуки, яка має співвідношення масових часток (у відсотках): калію 

– 44,9; сірки – 18,4; кисню – 36,7 

1) 22SOK ; 2) 32SOK ; 3) 2KSO ; 4) 42SOK .    

8. Кількість речовини (в молях), що міститься в 37,6 г купрум (ІІ) нітрату, 

дорівнює  

1) 0,20;  2) 0,30;  3) 3,35;  4) 5,00. 

9. Еквівалентні маси металу та оксиду дорівнюють, якщо оксид металу масою 

2,48 г містить метал масою 1,84 г 

1) 32 г/моль та 48 г/моль; 2) 23 г/моль та 48 г/моль; 

3) 24 г/моль та 32 г/моль; 4) 23 г/моль та 31 г/моль. 

10. Число молекул, що містяться у водні об’ємом 5 3см (н.у.) 

1)
20103,1  ; 2) 1,3·10

23
; 3)

21103,3  ; 4)
22103,5  . 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 2. 

 

Доповніть 

1. Кількість елементу або речовини, яка взаємодіє з 1 моль атомів водню (1 г) або 

заміщає цю кількість водню в хімічних реакціях називається … 

2. Величину, яка дорівнює відношенню середньої маси атома природного 

ізотонічного складу елементу до 1/12 маси атома вуглецю C12  називають… 

 

3. Встановіть відповідність 

 

Вчений Закон 

1) Д.І. Менделєєв 

2) М.В. Ломоносов 

3) Ж. Пруст 

4) Д. Дальтон 

а) закон збереження маси речовини 

б) періодичний закон 

в) закон кратних співвідношень 

г) закон постійності складу 

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Еквівалентна маса металу дорівнює, якщо з нітрату металу масою 2,78 г можна 

отримати хлорид цього металу масою 2,347 г 

1) 62 г/моль; 2) 63 г/моль; 3) 127 г/моль; 4) 108 г/моль. 

5. Формула сполуки, яка має наступне співвідношення масових часток (у 

відсотках): міді – 34,6; заліза – 30,4 і  сірки – 35,0 

1) FeSCu2 ; 2) CuFeS ; 3) SCuFe2 ; 4) 2CuFeS . 

6. Об’єм кисню масою 4 г при 27 ºС і тиску 303975 Па дорівнює  

1)1,12 
3дм ; 2) 2,24 

3дм ; 3) 1,03
3дм ; 4) 0,98

3дм .  

7. Густина газової суміші за гідрогеном дорівнює, якщо суміш складається із 

кисню і азоту об’ємами 56 3дм і 28 3дм  (н.у.) відповідно 

11,23;  2) 14,78;  3) 15,56;  4) 15,33. 

8. Число молекул, що містяться в кисні об’ємом 40 3дм  (н.у.) 

1)
20108,1  ; 2)

23103,1  ; 3)
221007,1  ; 4)

22103,5  . 

9. Еквівалентна маса заліза дорівнює, якщо масова частка кисню в оксиді заліза 

складає 22,22%  

1) 28 г/моль; 2) 56 г/моль; 3) 9 г/моль; 4) 17 г/моль. 

10. Молярна маса оксиду вуглецю (ІІ) дорівнює, якщо його об’єм 500 3см (н.у.) 

має масу 0,625 г 

1) 16 г/моль; 2) 12 г/моль; 3) 44 г/моль; 4) 28 г/моль. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 3. 

 

Доповніть 

1. Кожний окремий вид матерії, що має за даних умов певні фізичні властивості, 

називається ... 

2. Величину, яка дорівнює відношенню середньої маси молекули природного 

ізотонічного складу речовини до 1/12 маси атома вуглецю C12 , називають … 

 

3. Встановіть відповідність 

Закон, який отримав ім’я вчених Рівняння стану системи 

1) Ж. Шарль 

2) Д.І. Менделєєв-Клапейрон 

3) Ж. Гей-Люссак 

4) Р.Бойль-Е. Маріотт 

а) 1221 TVTV   

б) MmRTPV /   

в) 1221 TPTP   

г) 2211 VPVP   

 

Оберіть правильну відповідь 

4.  Еквівалентна маса металу дорівнює, якщо цей метал масою 0,5 г витісняє з 

кислоти водень об’ємом 184 3см при  21 ºС і тиску 101325 Па  

1) 22,54 г/моль;  2) 32,78 г/моль;  3) 41,42 г/моль;  4) 11,55 г/моль. 

5. Кількість речовини (моль), що міститься в хлориді барію масою 2,08 г, 

дорівнює 

1) 0,02;  2) 0,01;  3) 0,04;  4) 0,05. 

6. Об’єм, який займає азот масою 1 кг при 27 ºС і тиску 100 000 Па дорівнює 

1) 890
3дм ; 2) 731

3дм ; 3) 546
3дм ; 4) 962

3дм .  

7. Формула сполуки ( 142M г/моль), яка має співвідношення вагових частин у 

відсотках : Na – 32,43; S – 22,55; O – 45,02.  

1) 32SONa ; 2) 42SONa ; 3) 22SONa ; 4) 4NaSO . 

8. Число атомів водню в об’ємі 6,72 3дм (н.у.) дорівнює 

1)
22105,4  ; 2)

23108,1  ; 3)
231002,6  ; 4)

23102,7  . 

9. Молярні маси металу (І) і оксиду дорівнюють, якщо в оксиді масою 2,0 г 

міститься метал масою 1,48 г 

1) 31 і 23 г/моль; 2) 23 і 62 г/моль; 3) 16 і 46 г/моль; 4) 32 і 48 г/моль. 

10.  Молярна маса газу дорівнює, якщо відносна густина його за повітрям складає 

2,21 

1) 14 г/моль; 2) 42 г/моль; 3) 29 г/моль; 4) 64 г/моль.  
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 4. 

 

Доповніть 

1. Явища, під час яких із одних речовин утворюються інші нові речовини, 

називаються … 

2. Масу речовини, взятої в кількості 1 моль, називають … 

3. Встановіть відповідність 

 

 

Еквівалентна маса Формула для розрахунків 

1) основи 

2) кислоти 

3) елемента 

4) солі 

а) 
H

nMMe /
 

б) BAMe /  

в) 
OH

nMMe /
 

г) меме BnMMe /  

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Еквівалентна маса металу дорівнює, якщо при згорянні цього металу масою 

1,30 г утворюється оксид масою 1,57 г 

1) 38,5 г/моль; 2) 8,0 г/моль; 3) 30,5 г/моль; 4) 46,5 г/моль. 

5. Еквівалентна і атомна маси металу (ІІІ) дорівнюють, якщо цей метал масою 

3,24 г під час взаємодії з кислотою витісняє водень об’ємом 4,03 3дм (н.у.) 

1) 9 г/моль і 27 г/моль;  2) 32 г/моль і 31 г/моль; 

3) 9 г/моль і 3 г/моль;  4) 13 г/моль і 39 г/моль. 

6. Молярна маса легкозаймистої рідини дорівнює, якщо вона масою 1,23 г при 78 

ºС і тиску 102392 Па займає об’єм 475 3см   

1) 74 г/моль; 2) 54 г/моль; 3) 84 г/моль; 4) 67 г/моль. 
7. Об’єм який займе газ при 0 ºС і тиску 93,3 кПа, якщо при н.у. він займає об’єм 

773 3см  

1) 839,5 см
3
; 2) 673,8 см

3
; 3) 945,7 см

3
; 4) 507,5 см

3
. 

8. Формула сполуки, що має співвідношення вагових частин у відсотках:  

кальцію – 29,4; сірки – 23,5; кисню – 47,1 

1) 2CaSO ; 2) 3CaSO ; 3) 4CaSO ; 4) 42SOCa .  

9. Маса хлору об’ємом 400 см 3  при 20 °С і тиску 740 мм.рт.ст. дорівнює 

1) 0,94 г;  2) 1,02 г;  3) 1,15 г;  4) 2,03 г. 

10. Молярна маса газу дорівнює, якщо відносна густина його за нітрогеном 1,5 

1) 14 г/моль; 2) 42 г/моль; 3) 29 г/моль; 4) 64 г/моль. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 5. 

 

Доповніть 

1. Наука, що вивчає склад, будову і властивості речовин, їх перетворення і явища, 

що супроводжують ці перетворення, називається … 

2. Хімічні сполуки постійного складу називаються … 

3. Встановіть відповідність 

 

Слідства із закону 

А. Авогадро 
Формулювання 

1) перше 

 

2) друге 

 

3) третє 

 

4) четверте 

а) молекули більшості простих газів 

двохатомні; 

б) при однакових умовах 1 моль будь-якого 

газу займає один і той самій  об’єм; 

в) при нормальних умовах (н.у.) 1 моль різних 

газів займає об’єм 22,4 3дм ; 

г) відношення мас рівних об’ємів різних газів 

дорівнює відношенню іх молекулярних мас: 

2121 // MMmm   
 

Оберіть правильну відповідь 

4. Еквівалентна маса металу дорівнює, якщо при згоранні цього металу масою 5 г 

утворюється оксид масою 9,44 г 

1) 18 г/моль;  2) 27 г/моль;  3) 9 г/моль;  4) 6 г/моль. 

5. Об’єм газу (н.у.) дорівнює, якщо при 15 °С і тиску 95976 Па газ займає об’єм 

912 3см  

1) 818,9
3см ; 2) 625,3

3см ; 3) 727,4
3см ; 4) 927,4

3см . 

6. Формула кристалогідрату,  що має наступне співвідношення масових часток (

,% ): магнію – 9,8; сірки – 13,0; кисню – 26,0; води – 51,2 

1) OHMgSO 24 8 ; 2) OHMgSO 24 3 ; 3) OHMgSO 24 5 ; 4) OHMgSO 24 7 . 

7. Еквівалентна маса металу дорівнює, якщо метал масою 0,318 г витісняє із 

кислоти водень об’ємом 170 3см  при 27 °С і тиску 101325 Па 

1) 23 г/моль;  2) 32 г/моль;  3) 24 г/моль;  4) 22 г/моль.  

8. Молярна маса газу дорівює, якщо відносна густина його за киснем складає 2 

1) 14 г/моль;  2) 42 г/моль;  3) 29 г/моль;  4) 64 г/моль. 

9. Число молекул, що містяться в азоті об’ємом 500 3см (н.у.) 

1)
22103,1  ; 2) 

23103,1  ; 3) 
21103,3  ; 4) 

22103,5  . 

10. Об’єм кисню масою 16 г при 27 º С і тиску 303975 Па рівний 

1) 4,10
3дм ; 2) 2,24

3дм ; 3) 1,03
3дм ; 4) 5,38

3дм . 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 6. 

 

Доповніть 

1. Зміни речовин, що відбуваються в результаті руху матерії, називаються… 

2. В рівних об’ємах будь-яких газів, взятих при одній і тій же температурі і 

однаковому тиску, міститься однакове число молекул …  

3. Встановіть відповідність 

Закон Математичний вираз 

1) Об’єднаний газовий закон 

2) Р. Бойля-Е. Маріотта 

3) Ж. Гей-Люссака 

4) Ж. Шарля 

а) 111 TVPTPV   

б) 11VPPV   

в) 11 TVTV   

г) 11 TPTP   

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Еквівалентна маса сульфатної кислоти дорівнює, якщо вона масою 98 г реагує 

з магнієм масою 24 г  

1) 98,5 г/моль;  2) 46,0 г/моль;  3) 49,0 г/моль;  4) 48,0 г/моль. 

5. Молярна та еквівалентна маси металу (ІІ) дорівнюють, якщо для згоряння 

цього металу масою 1,5 г потрібен кисень об’ємом 0,69 3дм (н.у.) 

1) 24,32 і 12,72 г/моль;  2) 12,17 і 12,17 г/моль; 

3) 24,34 і 12,17 г/моль;  4) 20,17 і 24,32 г/моль. 

6. Молярна маса газу дорівнює, якщо його об’єм 1 3дм при 27 °С і тиску 95992 Па 

має масу 1,16 г 

1) 38 г/моль;  2) 22 г/моль;  3) 48 г/моль;  4) 30 г/моль. 

7. Об’єм що займає 1 моль будь-якого газу при н.у. дорівнює  

1) 12,2 
3дм ; 2) 22,4 

3дм ; 3) 5,6 
3дм ; 4) 17,8 

3дм . 

8. Формула сполуки, що має має наступне співвідношення масових часток: фтору 

– 54,2; алюмінію – 12,9 і   натрію – 32,9  

1) 32FAlNa ; 2) 2NaAlF ; 3) 3NaAlF ; 4) 63 AlFNa . 

9. Молярна маса газу дорівнює, якщо відносна густина його за повітрям складає 

2,21 

1) 14 г/моль;  2) 42 г/моль;  3) 29 г/моль;  4) 64 г/моль. 

10. Число молекул, що містяться у водні об’ємом 500 3см (н.у.)  

1)
22103,1  ; 2) 

23103,1  ; 3) 
21103,3  ; 4) 

22103,5  .  
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 7. 

 

Доповніть 

1. Явища при яких не відбуваються перетворення одних речовин в інші, 

називаються … 

2. Хімічні сполуки змінного складу називаються … 

3. Встановіть відповідність 

 

Закон Формулювання 

1) береження маси 

2) постійного складу 

а) маси речовин, які вступають в хімічну реакцію, 

дорівнюють масі речовин, що утворюються в 

результаті реакції; 

б) будь-яка чиста речовина незалежно від способу 

її отримання, має постійний якісний і кількісний 

склад 

  

Оберіть правильну відповідь 

4. Еквівалентна маса 3)(OHAl дорівнює, якщо реакція 3)(OHAl  з хлоридною 

кислотою протікає за рівнянням OHAlOHClHClOHAl 223 22)(   

1) 26 г/моль;  2) 39 г/моль;  3) 78 г/моль;  4) 27 г/моль. 

5. Еквівалентна і молярна маси металу дорівнюють, якщо під час взаємодії 

металу (ІІІ) масою 3,24 г з кислотою виділяється водень об’ємом 4,03 3дм  

(н.у)/  

1) 27 і 27 г/моль;  2) 9 і 9 г/моль;  3) 9 і 1 г/моль;  4) 9 і 27 г/моль. 

6. Формула сполуки, що має наступне співвідношення массових часток: кальцію 

– 29,4%; сірки – 23,5%; кисню – 47,1% 

1) 2CaSO ; 2) OCaS2 ; 3) 4CaSO ; 4) 3CaSO . 

7. Маса водню об’ємом 400 3см при 20 ºС і тиску 740 мм.рт.ст. дорівнює 

1) 0,4 г;  2) 0,2 г;  3) 0,5 г;  4) 0,3 г. 

8. Об’єм кисню масою 4 г при 27 ºС і тиску 101325 Па дорівнює  

1) 1,120 
3дм ; 2) 3,075 

3дм ; 3) 2,800 
3дм ; 4) 5,600 

3дм . 

9. Густина газової суміші за повітрям дорівнює, якщо суміш складається з кисню 

та азоту об’ємами 112 3дм і 56 3дм (н.у.) відповідно 

1) 1,23;  2) 1,78;  3) 1,06;  4) 1,33. 

10. Число молекул, що містяться в кисні масою 16 г  

1) 
23108,1  ; 2) 3,01·10

23
; 3) 

231002,6  ; 4)
23103,5  .  
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 8. 

 

Доповніть 

1. Вид атомів з однаковим позитивним зарядом ядра називається … 

2. Маса 1 еквівалента речовини називається … 

3. Встановіть відповідність 

 

Закон Формулювання 

1) Р. Бойля- 

    Е. Маріотта 

 

2) Ж. Гей-Люссака 

а) при постійній температурі об’єм даної кількості 

газу обернено пропорційний тиску, під яким він 

знаходиться 

б) при постійному тиску зміна об’єму газу прямо 

пропорційна температурі  

 

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Еквівалентна маса алюмінію дорівнює, якщо при згоранні алюмінію масою 

10,1 г утворюється оксид масою 18,9 г 

1) 27 г/моль; 2) 9 г/моль; 3) 17 г/моль; 4) 8 г/моль. 

5. Формула сполуки, що має наступне співвідношення масових часток: заліза – 

70% і кисню – 30% 

1) 32OFe ; 2) FeO ; 3) OFe2 ; 4) 3FeO . 

 

6. Маса оксиду вуглецю (ІV) об’ємом 20 3дм при 22 ºС і тиску 500 кПа дорівнює 

1) 194,7 г; 2) 179,4 г; 3) 109,4 г; 4) 153,8 г. 

7. Число молекул водню, що міститься в об’ємі 1 3дм  (н.у.) 

1) 
231062,1  ; 2) 

231062,2  ; 3) 
221062,4  ; 4) 

221069,2  . 

8. Маса осаду, що утворюється при взаємодії натрій хлориду з аргентум нітратом 

масами 5,85 г і 5,1 г  відповідно дорівнює 

1) 4,305 г; 2) 14,350 г; 3) 8,505 г; 4) 10,255 г. 

9. Об’єм газу при н.у. дорівнює, якщо при 15 ºС і тиску 95400 Па він займає об’єм 

880 3см  

1) 546
3см ; 2) 785

3см ; 3) 875
3см ; 4) 985

3см . 

10. Атомна маса металу (ІІ) дорівнює, якщо метал масою 2 г окислюється киснем 

об’ємом 0,56 3дм (н.у.) 

1) 28 г/моль; 2) 20 г/моль; 3) 80 г/моль; 4) 40 г/моль.  
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 9. 

 

Доповніть 

1. Найменша частинка хімічного елементу, яка зберігає всі його хімічні 

властивості, називається … 

2. Об’єм, який займає за даних умов одна еквівалентна маса газоподібної 

речовини, називається … 

3. Встановіть відповідність 

 

Закон Формулювання 

1) Р. Бойля-

Е. Маріотта 

2) збереження 

маси 

а) маса речовин, які вступають в хімічну реакцію, 

дорівнюють масі речовин, що утворюються в 

результаті реакції 

б) при постійній температурі об’єм даної кількості 

газу прямо пропорційний тиску, під яким він 

знаходиться 

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Кількість речовини (моль), що міститься в сульфаті міді (ІІ) масою 32 г , 

дорівнює 

1) 0,20; 2) 0,30; 3) 3,35; 4) 5,00. 

5. Молярна і еквівалентна маси металу (ІІІ) дорівнюють, якщо для згорання цього 

металу масою 2,7 г потрібен кисень об’ємом 1,68 3дм (н.у.) 

1) 27 і 27 г/моль; 2) 9 і 17 г/моль; 3) 27 і 9 г/моль; 4) 17 і 25 г/моль. 

6. Маса аміаку об’ємом 80 3дм при 30 ºС і тиску 780 мм.рт.ст. дорівнює 

1) 56,1 г; 2) 45,8 г; 3) 67,8 г; 4) 34,5 г. 

7.  Еквівалентна маса металу дорівнює, якщо із нітрату металу масою 1,70 г  

отримано йодид цього металу масою 2,35 г 

1) 235 г/моль; 2) 127 г/моль; 3) 108 г/моль; 4) 62 г/моль. 

8. Формула сполуки, що має наступне співвідношення масових часток: магнію – 

28,5%; вуглецю – 14,3%; кисню – 57,2% 

1) 3MgCO ; 2) MgCO ; 3) COMg2 ; 4) 2MgCO . 

9. Число молекул водню, що містяться в об’ємі 10 3дм (н.у.). 

1) 
221062,1  ; 2) 

231062,2  ; 3) 
221062,4  ; 4) 

231069,2  . 

10. Маса осаду, що утворюється під час взаємодії натрій сульфату з барій 

хлоридом масами 1,42 г і 4,16 г відповідно дорівнює 

1) 2,33 г;  2) 4,35 г;  3) 3,50 г;  4) 1,25 г.  
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 10.  

 

Доповніть 

1. Якнайменша частинка даної речовини, яка має його хімічні властивості 

називається … 

2. Загальний тиск суміші газів, які не вступають в хімічну взаємодію друг з 

другом, дорівнює сумі парціальних тисків газів, що складають суміш … 

 

3. Встановіть відповідність 

 

Закон Формулювання 

1) 

еквівалентів 

2) постійного 

складу 

а) маси (об’єми) реагуючих речовин, пропорційні їх 

еквівалентним масам (об’ємам) 

б) всяка чиста речовина, незалежно від способу її 

отримання, має постійний якісний і кількісний склад  

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Еквівалентна маса свинцю дорівнює, якщо масова частка кисню в оксиді 

свинцю складає 7,17 % 

1) 8 г/моль;  2) 207,2 г/моль;  3) 103,6 г/моль;  4) 51,2 г/моль. 

5. Молярна маса хлору дорівнює, якщо його об’єм 250 3см (н.у.) має масу 0,7924 

г 

1) 35,5 г/моль;  2) 71,0 г/моль;  3) 84,0 г/моль;  4) 51,2 г/моль. 

6. Формула сполуки, що має наступне співвідношення масових часток: калію – 

26,53%; хрому – 35,35%; кисню – 38,12% 

1) 42CrOK ; 2) 72CrOK ; 3) 2KCrO ; 4) 63CrOK . 

7. Число молекул азоту, що містяться в об’ємі 1 3дм (н.у.) 

1)
231062,1  ; 2) 

231062,2  ; 3) 
221062,4  ; 4) 

221069,2  . 

8. Маса осаду, що утворюється під час взаємодії амоній сульфіду з цинк нітратом 

масами 0,680 г і 0,756 г відповідно дорівнює 

1) 0,305 г;  2) 0,350 г;  3) 0,388 г;  4) 0,255 г. 

9. Кількість речовини (моль), що міститься в сульфаті міді (ІІ) масою 12 г, 

дорівнює 

1) 0,205;  2) 0,065;  3) 0,350;  4) 0,075. 

10. Об’єм газу при н.у. дорівнює, якщо при 27 °С і тиску 101325 Па він займає 

об’єм 880 3см   

1) 546
3см ; 2) 785

3см ; 3) 801
3см ; 4) 985

3см .   
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 11. 

 

Доповніть 

1. Неорганічні макротіла, що складаються  з однакових атомів одного і того ж 

хімічного елементу, називаються … 

2. Маса речовин, які вступають в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, що 

утворюються в результаті реакції … 

3. Встановіть відповідність 

 

Закон Формулювання 

1) Бойля-Маріотта 

2) постійного складу 

а) при постійній температурі об’єм даної кількості 

газу обернено пропорційний тиску, під яким він 

знаходиться 

б) всяка чиста речовина, незалежно від способу її 

отримання, має постійний якісний та кількісний 

склад 

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Еквівалентна маса металу (I) дорівнює, якщо при взаємодії цього металу масою 

6,12 г з воднем утворився гідрид масою 6,63 г 

1) 1 г/моль; 2) 13 г/моль; 3) 16 г/моль; 4) 12 г/моль. 

5. Еквівалентна маса металу дорівнює, якщо для згорання цього металу  масою 

2,72 г потрібен кисень об’ємом 1,69 3дм  (н.у.) 

1) 8 г/моль; 2) 11 г/моль; 3) 12 г/моль; 4) 9 г/моль. 

6. Об’єм газу (н.у.) дорівнює, якщо при 27 ºС і тиску 101325 Па газ займає об’єм 

900 3см  

1) 819
3см ; 2) 625

3см ; 3) 727
3см ; 4) 927

3см . 

7. Маса кисню об’ємом 30 3дм при 30 ºС і тиску 780 мм.рт.ст. дорівнює 

1) 56,1 г; 2) 39,6 г; 3) 67,8 г; 4) 34,5 г. 

8. Формула сполуки ( 63M г/моль), що має наступне співвідношення масових 

часток: водню – 1,59%; азоту – 22,21%; кисню – 76,20% 

1) 32OHN
; 2) 3HNO ; 3) 2HNO

; 4) HNO . 

9. Маса осаду, який утворюється  під час взаємодії натрій сульфіду з плюмбум 

нітратом масами 0,59 г і 5,56г відповідно дорівнює 

1) 3,5 г; 2) 2,4 г; 3) 1,8 г; 4) 5,5 г. 

10. Кількість речовини (моль), що міститься в хлориді цинку (ІІ) масою 10,88 г, 

дорівнює 

1) 0,08; 2) 0,06; 3) 0,35; 4) 0,07.  
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 12. 

 

Доповніть 

1. Неорганічні макротіла, що складаються з атомів різних елементів, називаються 

… 

2. Здатність одних атомів з’єднуватися з іншими атомами у певних 

співвідношеннях називається … 

3. Встановіть відповідність 

 

Закон Формулювання 

1) еквівалентів 

2) Р. Бойля – 

Е. Маріотта 

а) при постійній температурі об’єм даної кількості газу 

обернено пропорційний тиску, під яким він 

знаходиться 

б) маси (об’єми) реагуючих речовин, пропорційні їх 

еквівалентним масам (об’ємам) 

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Еквівалентна маса металу дорівнює, якщо метал масою 0,5 г витісняє з кислоти 

водень об’ємом 184 3см при 21 ºС і тиску 101325 Па 

1) 5,6 г/моль; 2) 32,8 г/моль; 3) 8,0 г/моль; 4) 30,4 г/моль. 

5. Еквівалентна маса кислоти дорівнює, якщо на нейтралізацію цієї кислоти 

масою 2,45 г потрібно NaOH масою 2,00 г 

1) 49 г/моль; 2) 40 г/моль; 3) 98 г/моль; 4) 56 г/моль. 

6. Формула сполуки, що має наступне співвідношення масових часток: сірки – 

40%; кисню – 60% 

1) SO ; 2) 22OS
; 3) 2SO

; 4) 3SO
.  

7. Об’єм кисню масою 4 г при 27 ºС і тиску 3 атм. дорівнює 

1) 2,80
3дм ; 2) 3,53

3дм ; 3) 1,03
3дм ; 4) 5,63

3дм . 

8. Маса осаду, що утворює під час взаємодії сульфіду амонію з нітратом цинку 

(ІІ) масами 0,680 г і 0,756 г відповідно дорівнює 

1) 0,305 г;  2) 0,350 г;  3) 0,388 г;  4) 0,255 г. 

9. Кількість речовини (моль), що міститься в нітраті заліза (ІІ) масою 18 г, 

дорівнює 

1) 0,1;  2) 0,3;  3) 0,5;  4) 0,2. 

10.  Формула сполуки, що має наступне співвідношення масових часток: калію – 

24,68%; мангану – 34,81%;  кисню – 40,51%  

1) 42MnOK
; 2) 4KMnO

; 3) 2KMnO
; 4) 33MnOK

.  
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 13. 

 

Доповніть 

1. Будь-яка складна речовина незалежно від способу її отримання має постійний 

якісний і кількісний склад ... 

2. Маси (об’єми) реагуючих речовин ( 1m i 2m ) пропорційні їх еквівалентним 

масам (об’ємам) … 

3. Встановіть відповідність 

 

Еквівалентна маса Формула для обчислювання 

1) основи 

2) кислоти 

3) елемента 

4) оксиду 

а) 
H

nMMe /
 

б) BAMe /  

в) 
OH

nMMe /
 

г) ... 2// кискискис nMBnMMe   

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Еквівалентна маса металу дорівнює, якщо масова частка сірки у сульфіді 

складає 22,15 % 

1) 56,2 г/моль; 2) 12,8 г/моль; 3) 21,7 г/моль; 4) 17,6 г/моль. 

5. Формула оксиду хрому, що містить 68,4 % хрому 

1) OCr2 ; 2) CrO ; 3) 32OCr ; 4) 3CrO . 

6. Об’єм повітря масою 1 кг, що займає при 17 ºС і тиску 100 000 Па дорівнює 

1) 831
3дм ; 2) 731

3дм ; 3) 546
3дм ; 4) 962

3дм .  

7. Атомна маса металу (ІІ) дорівнює, якщо метал масою 0,5 г витісняє з кислоти 

водень об’ємом 184 3см при 21 ºС і тиску 101325 Па 

1) 65,6 г/моль; 2) 32,8 г/моль; 3) 40,8 г/моль; 4) 73,8 г/моль. 

8. Маса осаду, утвореного під час взаємодії йодиду натрію з нітратом срібла 

масами 1,5 г і 2,7 г відповідно дорівнює 

1) 3,30 г; 2) 2,35 г; 3) 3,38 г; 4) 1,25 г. 

9. Молярна маса газу дорівнює, якщо відносна густина його за хлором складає 

0,62 

1) 44 г/моль; 2) 42 г/моль; 3) 29 г/моль; 4) 64 г/моль. 

10. Об’єм газу (н.у.) дорівнює, якщо при 27 °С і тиску 202650 Па газ займає об’єм 

500 3см   

1) 927 
3см ; 2) 625 

3см ; 3) 727 
3см ; 4) 910 

3см .  
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 14. 

 

Доповніть 

1. Якщо два елементи утворюють друг з другом декілька хімічних сполук, то 

маси одного з елементів, що приходяться в цих сполуках одну і ту ж саму масу 

іншого, відносяться між собою як невеликі цілі числа … 

2. За постійної температури об’єм даної кількості газу обернено пропорційний 

тиску, під яким він знаходиться … 

3. Встановіть відповідність 

 

Еквівалентна маса Формула для обчислення 

1) основи 

2) кислоти 

3) елементу 

4) оксиду 

5) солі 

а) 
H

nMMe /
 

б) BAMe /  

в) 
OH

nMMe /
 

г) ... 2// кискискис nMBnMMe   

д) меме BnMMe /
  

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Еквівалентна маса металу дорівнює, якщо з хлориду металу масою 20,8 г 

можна отримати сульфат цього металу масою 23,3 г 

1) 68,5 г/моль;  2) 35,5 г/моль;  3) 48,0 г/моль;  4) 98,0 г/моль. 

5. Маса хлору об’ємом 20 3дм  при 27 °С і тиску 780 мм.рт.ст. дорівнює 

1) 56,1 г;  2) 59,2 г;  3) 67,8 г;  4) 34,5 г. 

6. Формула кристалогідрату хлориду міді (ІІ), якщо під час зневоднення 

кристалогідрату масою 1,197 г  його маса зменшилася на 0,252 г 

1) OHCuCl 22 2 ; 2) OHCuCl 22 4 ; 3) OHCuCl 22 3 ; 4) OHCuCl 22 5 . 

7. Еквівалентна маса металу дорівнює, якщо метал масою 0,35 г витісняє з 

кислоти водень об’ємом 184 3см при 21 ºС і тиску 101325 Па 

1) 22 г/моль;  2) 23 г/моль;  3) 8 г/моль; 4) 31 г/моль. 

8. Молярна маса газу дорівнює, якщо відносна густина його за воднем складає 14 

1) 28 г/моль;  2) 42 г/моль;  3) 29 г/моль;  4) 64 г/моль. 

9. Густина газової суміші за воднем дорівнює, якщо суміш складається  з кисню і 

азоту об’ємами 56 3дм і 28 3дм (н.у.) відповідно 

1) 18,0;  2) 19,2;  3) 20,5;  4) 15,4. 

10. Об’єм газу (н.у.) дорівнює, якщо при 20 ºС і тиску 191325 Па газ займає об’єм 

700 3см  

    1) 1319
3см ; 2) 1625

3см ; 3) 1232
3см ; 4) 927

3см .   
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 15. 

 

Доповніть 

1. Неорганічні макротіла, що складаються з однакових атомів одного і того ж 

хімічного елементу, називаються … 

2. Величину, яка дорівнює відношенню середньої маси атому природного 

ізотонічного складу елементу до 1/12 маси атому вуглецю C12 , називають… 

3. Встановіть відповідність 

 

Закон Формулювання 

1) еквівалентів 

2) постійного складу 

а) всяка чиста речовина, незалежно від способу 

його добування, має постійний якісний і кількісний 

склад 

б) маси (об’єми) реагуючих один з одним 

речовин, пропорційні їх еквівалентним масам 

(об’ємам) 

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Еквівалентна маса металу дорівнює, якщо при взаємодії металу масою 4,1г з 

киснем утворився оксид масою 6,83 г 

1) 1 г/моль; 2) 13 г/моль; 3) 16 г/моль; 4) 12 г/моль. 

5. Еквівалентна маса металу дорівнює, якщо для добування цього металу масою 

1,7 г потрібен водень об’ємом 0,83 3дм  (н.у.) 

1) 23 г/моль; 2) 11 г/моль; 3) 12 г/моль; 4) 9 г/моль. 

6. Об’єм газу (н.у.) дорівнює, якщо при 15 ºС і тиску 91325 Па газ займає об’єм 

450 3см   

1) 219,4
3см ; 2) 425,3

3см ; 3) 384,5
3см ; 4) 527,5

3см . 

7. Маса брому об’ємом 10 3дм при 30 ºС і тиску 740 мм.рт.ст. дорівнює 

1) 56,1 г; 2) 62,6 г; 3) 67,8 г; 4) 34,5 г. 

8. Формула сполуки, що має наступне співвідношення масових часток: водню – 

2,04%; сірки – 32,65%; кисню – 65,31% 

1) 32SOH ; 2) 42SOH ; 3) 322 OSH ; 4) 822 OSH . 

9. Маса осаду, що утворюється під час взаємодії сульфіду калію з нітратом ртуті 

(II) масами 1,10 г і 3,56 г відповідно дорівнює 

1) 2,33 г; 2) 2,41 г; 3) 1,82 г; 4) 5,54 г. 

10. Кількість речовини (моль), що міститься в сульфаті міді (ІІ) масою 11,2 г, 

дорівнює 

1) 0,08; 2) 0,06; 3) 0,35; 4) 0,07. 



ТЕМА ІІ. БУДОВА АТОМА І ПЕРІОДИЧНА 

СИСТЕМ  А Д.І. МЕНДЕЛЄЄВА 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 1. 

 

Доповніть 

1. Простір навколо ядра, в якому з найбільшою вірогідністю може знаходитися 

електрон, називається … 

2. Квантове число, яке характеризує власне обертання електрона навколо своєї 

вісі, називається … 

3. Величина, яка характеризує окисно-відновні властивості нейтрального атома, 

називається … 

4. Перші два елемента в кожному періоді, останній електрон у яких знаходиться 

на зовнішньому енергетичному рівні, на s підрівні, називаються  

5. Встановіть відповідність: 

Квантове число Характеризує 

1) головне 

2) орбітальне 

3) магнітне 

4) спінове  

а) форму електронної хмари 

б) енергію електрона 

в) енергетичний стан електрону на підрівні 

г) власне обертання електрона навколо своєї вісі 

д) орієнтацію орбіталі в просторі 

є) розміри електронної хмари 

 

Оберіть правильну відповідь 

6. Формула вищого оксиду елементу з електронною конфігурацією атома  
210262622 43433221 pdspspss – це  

1) OE2 ; 2) 32OE ; 3) 2EO ; 4) EO . 

7. Електронній конфігурації атома 510262622 43433221 pdspspss відповідає 

елемент 

1) Mn ; 2) Se ; 3) Br ; 4) Kr . 

8. Число нейтронів у ядрі ізотопу O17  дорівнює  

1) 3;  2) 7;  3) 9;  4) 14. 

9. Електронна конфігурація, що відповідає іону 3Sc  

1) 
1262622 3433221 dspspss ; 

2) 
62622 33221 pspss ; 

3) 
4262622 4433221 dspspss ; 

4) 
31262622 43433221 pdspspss . 

10. Головне і орбітальне квантові числа для d4 підрівня дорівнюють  

1) 4, 2;  2) 2, 4;  3) 1, 3;  4) 2, 3.  



 
24 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 2. 

 

Доповніть 

1. Частинка, яка несе елементарний негативний заряд, називається … 

2. Два електрони з однаковими значеннями трьох квантових чисел ( 1,, mln ), але з 

протилежно направленими або антипаралельними спінами, називаються … 

 

3. Кількісна характеристика окислювальної активності елементу, називається … 

4. Розподіл електронів за двома квантовими числами (n, l) називається… 

5. Встановіть відповідність 

 

Різновид атомів Характеристика 

1) ізотопи 

2) ізобари 

3) ізотони 

а) мають однакове масове число 

б) мають однакове число нейтронів 

в) мають однаковий заряд ядра, але різне число 

нейтронів 

 

Оберіть правильну відповідь 

6. Формула вищого оксиду елементу з електронною конфігурацією атома 
310262622 43433221 pdspspss  - це 

1) OE2 ; 2) 32OE ; 3) 52OE ; 4) 72OE . 

7. Елемент, у якого електронна конфігурація атома виглядає слідуючим чином 
62610262622 4543433221 dspdspspss  – це 

1) Mn ; 2) Ru ; 3) Br ; 4) Kr .  

8. Порядковий номер елемента для ізотопу X81  , в ядрі якого знаходиться 46 

нейтронів, дорвінює 

1) 35;  2) 46;  3) 80;  4) 81. 

9. Електронна конфігурація, що відповідає іону 2Se  

1) 
410262622 43433221 pdspspss ; 

2) 
210262622 43433221 pdspspss ; 

3) 
610262622 43433221 pdspspss ; 

4)
10262622 3433221 dspspss . 

10. Головне і орбітальне квантові числа для p3 підрівня дорівнюють 

1) 3, 2;  2) 2, 3;  3) 3, 1;  4) 1, 3.  
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 3. 

 

Доповніть 

1. Одиничні позитивні заряди в ядрі, називаються … 

2. Електрон, що знаходиться один на орбіталі, називається … 

3. Енергія, яка виділяється або поглинається під час приєднання електрону до 

незбудженого атому, називається …  

4. Електрони в межах енергетичного підрівня розташовуються спочатку 

поодинці, а коли кількість електронів перебільшує кількість орбіталей, то 

орбіталі  заповнюються вже двома електронами так щоб сумарний спін був … 

5. Встановіть відповідність 

 

Постулати 

 Н. Бора 
Формулювання 

1) перший 

2) другий 

3) третій 

 

а) якщо електрон рухається по стаціонарній орбіті, то він 

не випромінює і не поглинає енергії; 

б) під час переходу електрона з більш віддаленої на 

більш близьку орбіталь надлишок енергії виділяється у 

вигляді світлового випромінювання певної частоти або 

певної довжини хвилі  

в) електрон в атомі може обертатися навкруги ядра 

тільки по визначених, стаціонарних орбітах 

 

Оберіть правильну відповідь 

6. Формула вищого оксиду елементу з електронною конфігурацією атому
110262622 43433221 pdspspss  – це  

1) OE2 ; 2) 32OE ; 3) 52OE ; 4) 72OE . 

7. Елемент з електронною конфігурацією атому 
2102610262622 54543433221 pdspdspspss  

1) In ; 2) Sn ; 3)Te ; 4) Xe . 

8. Число нейтронів у ядрі ізотопу Sn122  дорівнює 

1) 50;  2) 72;  3) 119;  4)122. 

9. Електронна конфігурація, що відповідає іону 2Sr  

1) 
2610262622 543433221 spdspspss ; 

2) 
610262622 43433221 pdspspss ; 

3) 
22610262622 5543433221 pspdspspss ; 

4) 
6262262622 5543433221 pspdspspss . 

10. Головне і орбітальне квантові числа для s6 підрівня дорівнюють 

1) 5, 1;  2) 6, 0;  3) 6, 2;  4) 5, 0.  
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 4.  

 

Доповніть  

1. Частинки, маса яких чисельно дорівнює масі протону, але позбавлені 

електричного заряду, називаються … 

2. В атомі не може бути двох електронів, що характеризуються однаковим 

набором чотирьох… 

3. Кількісна характеристика відновної активності атому називається … 

4. Сукупність атомів з однаковим числом електронних шарів, називається  

5. Встановіть відповідність 

 

Періодичний закон Формулювання закону 

1) Сучасне 

трактування 

2) Формулювання 

закону, яке дав  Д. 

І. Менделєєв 

а) властивості простих тіл, а також форми та 

властивості сполук елементів знаходяться у 

періодичній залежності від величини атомних мас 

елементів 

б) властивості хімічних елементів, а також форми і 

властивості з’єднання елементів знаходяться в 

періодичній залежності від величини заряду атомних 

ядер   

 

Оберіть правильну відповідь 

6. Формула вищого оксиду елементу з електронною конфігурацією атома 
510262622 43433221 pdspspss  - це 

1) OE2 ; 2) 32OE ; 3) 52OE ; 4) 72OE . 

7. Електронна формула атому елементу з порядковим номером 72 

1) 
126102610262622 5654543433221 dspdspdspspss ; 

2) 
11126102610262622 45654543433221 fdspdspdspspss ; 

3) 
21426102610262622 54654543433221 dfspdspdspspss ; 

4) 
1426102610262622 4654543433221 fspdspdspspss . 

8. Число протонів в ядрі ізотопу Mg25  дорівнює 

1) 12;  2) 13;  3) 24;  4) 25. 

9. Електронна конфігурація, що відповідає іону 3N   

1) 22 21 ss ; 2) 
322 221 pss ; 3) 

622 221 pss ; 4) 
3322 3221 dpss . 

10. Головне і орбітальне квантові числа для p2 підрівня дорівнюють 

1) 3, 1;  2) 2, 0;  3) 2, 1;  4) 3, 2.  



 
27 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 5 

 

Доповніть 

1. Частинка, яка може знаходитися у різних станах (протон або нейтрон), 

називається … 

2. Атоми різних елементів, які мають однакові масові числа, називаються … 

 

3. Квантове число, яке характеризує радіус кругової боровської орбіти, 

енергетичний рівень, розміри електронної хмари, називається … 

4. Перші два елементи в кожному періоді, останній електрон у яких йде на 

зовнішній енергетичний рівень s підрівня, називаються … 

5. Встановіть відповідність 

 

Слідство із 

принципу Паулі 
Формулювання 

1) перший 

2) другий 

3) третій 

а) на зовнішньому енергетичному рівні не може бути 

більше 8 електронів; на перед зовнішньому 18 і.т.і  

б) максимальна кількість електронів на 

енергетичному рівні 22n  

в) максимальна кількість електронів на 

енергетичному підрівні )12(2 l  

 

Оберіть правильну відповідь 

6. Формула водневої сполуки елементу з електронною конфігурацією атому 
522 221 pss  - це 

1) EH ; 2) 2EH ; 3) 3EH ; 4) 4EH . 

7. Електронна формула атому елементу з порядковим номером 64 

1) 
7126102610262622 45654543433221 fdspdspdspspss ; 

2) 
11126102610262622 45654543433221 fdspdspdspspss ; 

3) 
21426102610262622 54654543433221 dfspdspdspspss ; 

4) 
1426102610262622 4654543433221 fspdspdspspss . 

8. Порядковий номер елементу для ізотопу X104 , в ядрі якого знаходиться 58 

нейтронів, дорівнює 

1) 46;  2) 58;  3)104;  4) 106. 

9. Число повністю заповнених енергетичних підрівнів в атомі скандію дорівнює 

1) 3;  2) 4;  3) 5;  4) 6. 

 

10. Значення квантових чисел п та l для зовнішніх р-електронів в атомі елементу з 

порядковим номером 13. 

1) 3, 2;  2) 2, 3;  3) 3, 1; 4) 4, 2.  
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 6. 

 

Доповніть 

1. Енергія, яка виділяється або поглинається, якщо електрон приєднується до 

нейтрального атому та перетворюється на негативний іон, називається … 

2. Будь-яка частинка або предмет,  що рухаються, мають хвильові властивості з 

частотою, яка пов’язана з їхнім рухом… 

3. Електрони з однаковим значенням n утворюють в атомі рівень, який називають 

… 

4. Чотирнадцять елементів в 6 та 7 періодах (лантаноїди та актиноїди відповідно), 

останній електрон, у яких знаходиться на передзовнішньому енергетичному 

рівні f підрівня, називаються … 

5. Встановіть правильну послідовність 

Електронна оболонка атому складається з: 

а) спін – спінове квантове число ( S ); 

б) енергетичних рівнів – головнем квантове число (n ); 

в) енергетичних чарунок – магнітне квантове число ( 1m ); 

г) енергетичних підрівнів – орбітальне квантове число ( l ).  

 

Оберіть правильну відповідь 

6. Електронна формула атому елементу з порядковим номером 33 

1) 
510262622 43433221 pdspspss ; 

2) 
310262622 43433221 pdspspss ; 

3) 
610262622 43433221 pdspspss ; 

4) 
410262622 43433221 pdspspss . 

7. Формула водневої сполуки елементу з електронною конфігурацією атому 
310262622 43433221 pdspspss  – це  

1) EH ; 2) 2EH ; 3) 3EH ; 4) 4EH . 

8. Розподіл електронів по енергетичним рівням для атома брому – це набір 

1) 2, 8, 10, 5;  2) 2, 8, 10, 7;  3) 2, 8, 18, 5;  4) 2, 8, 18, 7. 

9. Число нейтронів в ядрі атому Pb214  дорівнює 

1) 82;  2) 132;  3) 207;  4) 214. 

10. Значення квантових чисел n і l для d електронів в атомі елемента з 

порядковим номером 23 дорівнює 

1) 3, 2;  2) 2, 3;  3) 3, 1;  4) 4, 2.  



 
29 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 7. 

 

Доповніть 

1. Електростатичні сили взаємного відштовхування і сили тяжіння між всіма 

частинками в ядрі, називаються … 

2. Неможливо одночасно визначити і швидкість (або імпульс), і положення 

мікрочастинки (її координати) … 

3. Заповнення електронних підрівнів відповідно до зростання порядкового 

номера атому елементу відбувається відповідно від меншого значення суми (

ln  ) до більшого значення суми ( ln  ), а при рівних значеннях суми ( ln  ) 

заповнюються спочатку енергетичні підрівні з меншим значенням n  … 

4. Останні шість елементів в кожному періоді, останній електрон у яких іде на 

зовнішній енергетичний рівень p підрівня, називаються … 

5. Встановіть відповідність 

Квантове число Характеризує 

1) головне квантове число 

2) орбітальне квантове 

число 

3) магнітне квантове число 

4) спінове квантове число 

а) енергію електрона, а також розміри 

електронної хмари 

б) енергетичний стан електрону на підрівні і 

форму електронної хмари  

в) орієнтацію електронної хмари в просторі 

г) власне обертання електрона навколо своєї вісі 

Оберіть правильну відповідь 

6. Електронна формула атому елементу з порядковим номером 52 

1) 
6102610262622 54543433221 pdspdspspss ; 

2) 
4102610262622 54543433221 pdspdspspss ; 

3) 
126102610262622 5654543433221 dspdspdspspss ; 

4) 
26102610262622 654543433221 spdspdspspss . 

7. Елемент з електронною конфігурацією атому 
126102610262622 5654543433221 dspdspdspspss   

1) La ; 2) Pr ; 3)Cs ; 4) Hf . 

8. Порядковий номер елементу для атому X218 , в ядрі якого знаходиться 134 

нейтрона, дорівнює 

1) 34;  2) 84;  3) 218;  4) 252. 

9. Формула водневої сполуки елементу з електронною конфігурацією  
5102610262622 54543433221 pdspdspspss – це  

1) EH ; 2) 2EH ; 3) 5EH ; 4) 7EH . 

10. Значення квантових чисел n і l  для зовнішніх p електронів в атомі елементу 

з порядковим номером 51. 

1) 5,  2;  2) 4,  1;  3) 6,  0;  4) 5,  1. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 8.  

 

Доповніть 

1. Енергія, що виділяється під час утворення ядра з протонів і нейтронів, 

називається … 

2. Електрон має властивості, які називаються … 

3. Енергія, яку треба затратити, щоб відірвати електрон від атому, який перебуває 

у незбудженому стані і перенести його на деяку відстань, називається … 

4. Періодична система елементів є графічним (табличним) відображенням… 

 

5. Встановіть правильну послідовність 

Положення електрону в атомі характеризується 

а) спіном; 

б) магнітним квантовим числом; 

в) орбітальним квантовим числом; 

г) головним квантовим числом. 

Оберіть правильну відповідь 

6. Формула вищого оксиду елементу з електронною конфігурацією  
3102610262622 54543433221 pdspdspspss   - це 

1) EO ; 2) OE2 ; 3) 32OE ; 4) 52OE . 

7. Електронна формула атому елементу з порядковим номером 34 

1) 
510262622 43433221 pdspspss ; 

2) 
310262622 43433221 pdspspss ; 

3) 
610262622 43433221 pdspspss ; 

4) 
410262622 43433221 pdspspss . 

8. Число протонів у ядрі атому V51  

1) 74;  2) 51;  3) 28;  4) 16. 

9. Порядковий номер елементу, конфігурація останнього енергетичного шару у 

якого має вигляд 22 45 ds , дорівнює  

1) 40;  2) 30;  3) 28;  4) 16. 

10. Елемент, у якого квантові числа для електронів зовнішнього енергетичного 

рівня мають наступні значення: 2/1,0,0,5 1  Smln . 

1) Sr ; 2) Ag ; 3) Rb ; 4) K .  
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 9. 

Доповніть 

1. Сума всіх протонів, називається … 

2. Квантово-механічна модель руху електрона в атомі називається … 

3. Десять елементів, розміщених в великих періодах між s і p елементами, 

останній електрон у яких іде на передзовнішній енергетичний рівень d

підрівня, називаються … 

4. Квантове число, яке характеризує орієнтацію електронної хмари у просторі, 

називається … 

5. Встановіть відповідність 

Правила і  

принципи 
Формулювання 

1) В. Паулі 

2) В.М. Клєчковського  

3) Ф. Хунда (Гунда) 

а) електрони в межі енергетичного підрівня 

заповнюють орбіталі спочатку по одному, а коли 

електронів стає більше ніж орбіта лей, то на кожній 

орбіталі може знаходитися лише два електрони. 

Таким чином електрони заповнюють орбіталі так 

щоб сумарний спін був максимальним 

б) заповнення електронних підрівнів із збільшенням 

порядкового номера атома елемента відбувається 

відповідно із зростанням суми ( ln  ). При однакових 

значеннях  ( ln  ) заповнюються спочатку 

енергетичні підрівні з меншим значенням ( n ); 

в) в атомі не може бути двох електронів, що 

характеризуються однаковим набором всіх чотирьох 

квантових чисел 

Оберіть правильну відповідь 

6. Формула вищого оксиду елемента 51610262622 4543433221 dspdspspss  

1) EO ; 2) OE2 ; 3) 32OE ; 4) 72OE . 

7. Електронна формула атома елемента з порядковим номером 83 

1)
6126102610262622 65654543433221 pdspdspdspspss ; 

2)
3141026102610262622 645654543433221 pfdspdspdspspss ; 

3) 
1126102610262622 5654543433221 dspdspdspspss ; 

4) 
11426102610262622 54654543433221 dfspdspdspspss . 

8. Елемент, якому відповідає електронна конфігурація атому 
26102610262622 654543433221 spdspdspspss – це: 1) La ; 2) Ba ; 3)Cs ; 4) Hf  

9. Набір іонів, яким відповідає електронна конфігурація 622 221 pss , - це 

1)
 2,OCl ; 2)  FMg ,2 ; 3)

 32 , NBe ; 4) 
 3, PNa  

10. Елемент,  у якого квантові числа для електронів зовнішнього енергетичного 

рівня мають наступні значення: 2/1;0;0;5 1  Smln . 

1) Sr ;  2) Ag ;  3) Pb ;  4) K . 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 10. 

Доповніть 

1. Величина, що виражає позитивний заряд ядра його атому, тобто кількість 

протонів у ядрі, називається … 

2. Атоми, що мають однаковий заряд ядра, а відповідно й подібні властивості, але 

різне число нейтронів, а отже, різні масові числа, називаються … 

3. Електрони в межах енергетичного підрівня розташовуються спочатку по 

одному, а потім якщо електронів більше ніж орбіталей, то вони заповнюють 

орбіталі вже двома електронами таким чином щоб сумарний спін був 

максимальний … 

4. Сукупність атомів з однаковим числом електронних шарів, називається… 

 

5. Встановіть відповідність 

 

Учений Сформульований ним принцип або постулат 

1) В. 

Гейзенберг 

2) Л. де 

Бройль 

3) В. Паулі 

а) неможливо водночас визначити і швидкість (імпульс) і 

положення мікрочастки (її координати);  

б) будь-яка частка або предмет, що рухаються володіють 

хвильовими властивостями, частота, яких пов’язана з їхнім 

рухом; 

в) в атомі не може бути двох електронів, що 

характеризуються однаковим набором всіх чотирьох 

квантових чисел 

 

Оберіть правильну відповідь 

6. Електронна формула атому елементу з порядковим номером 62 

1) 
126102610262622 5654543433221 dspdspdspspss ; 

2) 
26102610262622 654543433221 spdspdspspss ; 

3) 
21426102610262622 54654543433221 dfspdspdspspss ; 

4) 
626102610262622 4654543433221 fspdspdspspss . 

7. Число валентних електронів в атомі з електронною конфігурацією
12610262622 4543433221 dspdspspss   , що знаходиться у нормальному стані  

1) 1;  2) 2;  3) 3;  4) 5. 

8. Порядковий номер елементу для атому X98 , в ядрі якого знаходиться 56 

нейтронів, дорівнює 

1) 42;  2) 56;  3) 96;  4) 98. 

9. Набір іонів, яким відповідає електронна конфігурація 21s , - це 

1) 
 FCl , ; 2)

 NaLi , ; 3)
 32 , BBe ; 4)

 23 ,ON . 

10. Елемент, у якого квантові числа для електронів зовнішнього енергетичного 

рівня мають наступні значення: 2/1,2/1;1,0,1;1;4 1  Smln   

1)Ga ; 2)Ge ; 3) As ; 4) P . 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 11. 

Доповніть 

1. Енергія, яка виділяється під час утворення одного ядра, називається … 

2. Лінії в атомних спектрах, що складаються з декількох дуже близько 

розташованих ліній, називаються … 

3. Квантове число, що характеризує форму електронної хмари, називається… 

 

4. Сукупність елементів, перші представники якого мають будову зовнішнього 

шару 2ns , останнього 62npns , називається … 

5. Встановіть відповідність  

 

Хімічний 

елемент 
Характеристика 

1) Mg  

2) Ge  

а) цей елемент відноситься до p сімейства; 

б) цей елемент відноситься до s сімейства; 

в) атом елемента має 10 електронів на підрівні з 3n  i 
2l ; 

г) атом елемента має два електрони на підрівні з 3n  i  

0l  

 

Оберіть правильну відповідь 

6. Електронна формула атому елементу з порядковим номером 47 

1) 
126102610262622 5654543433221 dspdspdspspss ; 

2) 
11126102610262622 45654543433221 fdspdspdspspss ; 

3) 
92610262622 4543433221 dspdspspss ; 

4) 
1426102610262622 4654543433221 fspdspdspspss . 

7. Формула водневої сполуки елементу з електронною конфігурацією 
4102610262622 54543433221 pdspdspspss  

1) 2EH ; 2) 4EH ; 3) 5EH ; 4) 6EH . 

8. Число повністю заповнених енергетичних підрівнів в іоні 2Ca  дорівнює 

1) 3;  2) 4;  3) 5;  4) 6. 

9. Число протонів і нейтронів в ядрі атома C14  

1) 6,14  np ; 2) 14,6  np ; 3) 8,6  np ; 4) 6,12  np . 

10. Головне і орбітальне квантові числа для f4 підрівня дорівнюють 

1) 4, 1;  2) 2, 4;  3) 2, 3;  4) 4, 3. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 12. 

 

Доповніть 

1. Сукупність атомів з однаковою кількістю електронів або з однаковою 

кількістю протонів в ядрі, називається … 

2. Розподіл електронів за двома квантовими числами ( ln, ) називається … 

 

3. Радіуси кулястих часток, зближених між собою під час утворення кристалу, 

називаються … 

4. Останні шість елементів в кожному періоді, останній електрон у яких іде на 

зовнішній енергетичний рівень p підрівня, називаються … 

 

 

5. Встановіть відповідність 

Хімічний 

елемент 

Характеристика 

1) Mn  

2) Ba  

а) атом елементу має два електрони на енергетичному рівні 

для якого 6n та 0l ; 

б) сполуки, що знаходять у вищому ступені окислення є 

сильними окисниками; 

в) гідратна форма елементу є основою; 

г) атом елементу має 5 валентних електронів на підрівні з 

3n  і 2l  

 

Оберіть правильну відповідь 

6. Електронна формула атому елементу з порядковим номером 57 

1) 
126102610262622 5654543433221 dspdspdspspss ; 

2) 
126102610262622 4654543433221 fspdspdspspss ; 

3) 
92610262622 4543433221 dspdspspss ; 

4) 
1426102610262622 4654543433221 fspdspdspspss . 

7. Набір іонів, яким відповідає електронна конфігурація 21s , 

1) 
 4,CLi ; 2) 

 22 ,OBe ; 3) 
 ClP ,3

; 4) 
 NaF , . 

8. Електронна конфігурація зовнішнього енергетичного рівня атому фосфору в 

збудженому стані 

1) 
32 33 ps ; 2) 

131 333 dps ; 3) 
221 333 dps ; 4) 

311 333 dps . 

9. Число протонів і нейтронів в ядрі атома ізотопу K41
 

1) 19,20  np ; 2) 2,39  np ; 3) 20,19  np ; 4) 22,19  np . 

10 Здатність атомів приймати електрони збільшується в ряду … 

1) TeSBr ,,  ; 2) JBrCl ,, ; 3) PbSiC ,, ; 4) FON ,,  
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 13. 

 

Доповніть 

1. Сума всіх протонів і нейтронів у ядрі, називається … 

2. Розподіл електронів за всіма квантовими числами, називається … 

3. Властивості хімічних елементів, а також форми і властивості сполук елементів 

знаходяться в періодичній залежності від величини заряду атомних ядер … 

4. Періодична система елементів є графічним (табличним) відображенням… 

5. Встановіть відповідність 

 

Частка Число електронів у цієї частки 

1) 
3Al  а) 18 

2) 
0Mg  б) 12 

3) 
3P  в) 19  

4) 
0K  г) 10 

 

 

Оберіть правильну відповідь 

6. Електронна конфігурація що відповідає іону Rb  

1)
1610262622 543433221 spdspspss ; 

2)
110262622 53433221 ddspspss ; 

3)
2610262622 543433221 spdspspss ; 

4)
610262622 43433221 pdspspss . 

7. Кількість повністю заповнених енергетичних підрівнів в атомі азоту дорівнює 

1) 1;  2) 2;  3) 3;  4) 4. 

8. Формула вищого оксиду елементу з електронною конфігурацією атому  
1210262622 453433221 dsdspspss   - це 

1) EO ; 2) OE2 ; 3) 32OE ; 4) 52OE . 

9. Розподіл електронів за енергетичним рівням для атома аргону – це 

1) 2, 6, 2, 8;  2) 2, 8, 6, 2;  3) 2, 10, 6;  4) 2, 8, 8. 

10. Здатність приймати електрони атомом елемента збільшується в ряду з 

порядковими номерами 

1) 16, 20;  2) 6, 11;  3) 12, 17;  4) 9, 10. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 14. 

 

Доповніть 

1. Величина, що вказує на кількість позитивних зарядів ядра атому, а також число 

електронів, що рухаються в полі ядра, називається … 

2. Спектри, що добуваються за допомогою оптичних приладів під час 

пропускання крізь них випромінювання,   називаються … 

3. Квантове число, що характеризує орієнтацію орбіталі в просторі, називається 

… 

4. Властивості простих тіл, а також форми і властивості сполук елементів 

знаходяться в періодичній залежності від величини атомних мас елементів … 

5. Встановіть відповідність 

Характеристика 

атома 
Визначення 

1) 

електронегативність 

2) енергія 

спорідненості до 

електрону 

3) енергія іонізації 

4) ефективні радіуси 

а) кількісна характеристика окисно-відновлювальної 

активності елементу 

б) радіуси кулястих частинок, зближених між собою 

під час утворювання кристалу 

в) енергія, яку треба витратити, щоб відірвати 

електрон від атому, який перебуває у незбудженому 

стані і перенести його в простір 

г) здатність атома притягувати до себе електрони 

 

Оберіть правильну відповідь 

6. Електронна конфігурація, що відповідає атому криптону 

1)
3310262622 443433221 dpdspspss ; 

2)
335262622 443433221 dpdspspss ; 

3)
610262622 43433221 pdspspss ; 

4)
3255262622 5543433221 pspdspspss . 

7. Формула водневої сполуки елементу з електронною конфігурацією атому 
3102610262622 54543433221 pdspdspspss  

1) EH ; 2) 2EH ; 3) 3EH ; 4) 5EH . 

8. Число протонів і нейтронів в ядрі атому ізотопу Ca43  дорівнює 

1) 43,40  np ; 2) 43,20  np ; 3) 23,20  np ; 4) 20,20  np . 

9. Число повністю заповнених енергетичних підрівнів в атомі титану дорівнює  

1) 6;  2) 5;  3) 3;  4) 4. 

10. Про елемент з порядковим номером 15 і атомною масою 30,97 г/моль можна 

сказати, що  

1) Атом елементу має 5 електронів на підрівні з 3n  і 2l . 

2) Цей елемент відноситься до неметалів. 

3) Енергія іонізації цього елемента більше енергії іонізації натрію. 

4) Гідратна форма цього елемента відноситься до основ. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 15. 

 

Доповніть 

1. Величина, але не атомна маса, яка є головною характеристикою атома, 

називається … 

2. Атоми різних елементів, які мають однакове число нейтронів у ядрі, 

називаються … 

3. Кількісна характеристика окисно-відновної активності елемента, називається 

… 

4. Чотирнадцять елементів в 6 і 7 періодах, останній електрон, у яких іде на 

передпередзовнішній енергетичний рівень f-підрівня, називаються … 

5. Встановіть відповідність 

 

Вчений Модель будови атома, запропонована цим вченим 

1) Д. Томсон 

2) Е. 

Резерфорд 

3) Н. Бор 

а) модель будови атома, яка об’єднує «планетарну» 

модель і квантову механіку 

б) «Крапельна» модель будови атома 

в) «Планетарна» (динамічна або ядерна) модель будови 

атома  

 

Оберіть правильну відповідь 

6. Формула вищого оксиду елементу з електронною конфігурацією атому 
52610262622 4543433221 dspdspspss  

1) EO ; 2) OE2 ; 3) 52OE ; 4) 72OE . 

7. Елемент X132 , в ядрі ізотопу якого знаходиться 76 нейтронів, - це 

1) сурма; 2) барій; 3) гафній; 4) прометій. 

8. Електронна конфігурація, яка відповідає атому срібла 

1)
92610263622 4543433221 dspdspspss ; 

2)
101610262622 4543433221 dspdspspss ; 

3)
82610262622 4543433221 dspdspspss ; 

4)
1102610262622 64543433221 sdspdspspss . 

9. Здатність атомів віддавати електрони збільшується в ряду 

1) KLiBe ,, ; 2) CAlSi ,, ; 3) FSBr ,, ; 4) ClPSi ,, . 

10. Про елемент з порядковим номером 32 і атомною масою 72,6 г/моль можна 

сказати, що 

1) Атоми елементу мають 10 електронів на підрівні з  4n  і  2l . 

2) Ядро атома містить 32 протона і 41 нейтрон. 

3) Цей елемент відноситься до d сімейства. 

4) Гідратна форма цього елемента відноситься до основ. 



ТЕМА ІІІ. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА 

МОЛЕКУЛ 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 1. 

 

Доповніть 

1. Між’ядерна відстань між хімічно зв’язаними атомами, називається … 

2. Енергетична перебудова одного s або трьох p електронних хмар 

центрального атому в молекулі, називається … 

3. Властивості ковалентного зв’язку, який виникає в напрямі, що забезпечує 

максимальне перекриття електронних хмар, по вісям електронних хмар, 

називаються … 

4. Встановіть правильну послідовність: 

Основні твердження теорії хімічної будови: 

1) атоми в молекулах з’єднані одне з одним у певній послідовності; 

2) з’єднання атомів відбувається відповідно до їх валентності; 

3) властивості речовин залежать не тільки від їх складу, але і від хімічної 

будови. 

Оберіть правильну відповідь 

5. Тип гібридизації електронних хмар в молекулі 4CF  

1) sp ; 2) 2sp ; 3) 3sp ; 4) spd . 

6. Хімічний зв'язок в молекулі 2Cl  

1) ковалентний неполярний; 2) ковалентний полярний; 

3) іонний; 4) донорно-акцепторний. 

7. Полярність зв'язку EC  зростає в ряду 

1) 422 ,, CClCSCO ; 2) COCHCF ,, 44 ; 

3) 422 ,, CFCOCS ; 4) 624 ,, HCCOCCl . 

8. Властивості іонного хімічного зв’язку  

1) ненаправленість і ненасиченість; 2) насиченість і ненаправленість; 

3) 2ненасиченість і направленість; 4) насиченість і направленість. 

9. Ковалентність вуглецю в  4CH  дорівнює 

1) 2;  2) 3;  3) 1;  4) 4. 

10. Дипольний момент молекули HBr дорівнює, якщо довжина диполя 
101018,0  м 

1) 0,86 D;  2) 0,75 D;  3) 1,02 D;  4) 0,88 D. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 2. 

 

Доповніть 

1. Кут між уявленими лініями, що проходять крізь ядра хімічно зв’язаних 

атомів, називається … 

2. Властивість хімічного зв’язку, коли всі одноелектронні (неспарені) 

електронні хмари прагнуть прийняти участь в утворенні зв’язку, 

називається … 

3. Атом, який віддає ні з ким неподілену електронну пару для утворення 

зв’язку, називається … 

4. Встановіть правильну послідовність: 

Основні положення теорії ковалентного зв’язку: 

1) при взаємодії атомів, між ними формуються поділені (спільні) електронні 

пари, що належать обом атомам; 

2) за рахунок спільних електронних пар, кожний атом в молекулі має на 

зовнішньому енергетичному рівні 8 електронів ( 62npns ) , а якщо цей рівень 

перший, то два електрона ( 2ns ); 

3) конфігурація 62npns – це стійка конфігурація інертного газу і в процесі 

хімічної взаємодії кожний атом прагне її досягти. Пара електронів, що 

належать обом атомам, називається поділеною, а пара електронів, що 

належать тільки одному із взаємодіючих атомів, називається неподіленою; 

4) кількість спільних електронних пар визначає ковалентність елемента в 

молекулі і дорівнює числу електронів у атомі, яких не вистачає до восьми;  

5) валентність вільного атома визначається числом неспарених електронів. 

Оберіть правильну відповідь 

5. Тип гібридизації електронних хмар в молекулі 2CO  

1) sp ; 2) 2sp ; 3) 3sp ; 4) spd . 

6. Хімічний зв'язок в молекулі NaJ  

1) ковалентний неполярний; 2) ковалентний полярний; 

3) іонний; 4) донорно-акцепторний. 

7. Полярність зв'язку EC   зменшується в ряду 

1) 422 ,, CClCSCO ; 2) 2624 ,, COHCCF ; 

3) 4434 ,, CFCClCAl ; 4) 242 ,, CSCClCO . 

8. Властивістю металевого зв’язку є  

1) направленість; 2) насиченість; 3) полярність; 4) наявність «електронного 

газу». 

9. Число хімічних зв’язків в молекулах збільшується в ряду 

1) SHCOOH 222 ,, ; 2) 242 ,, OCHN ; 

3) 3423 ,, PClHCNH ; 4) 42623 ,, SOHHCSO . 

10. Довжина диполя молекули води дорівнює, якщо дипольний момент 1,84 D 

1) 
111083,5   м; 2) 

111020,7   м; 3) 
111083,3   м; 4) 

111065,1   м. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 3. 

 

Доповніть 

1. Зв'язок, який утворений електронами, що належать двом взаємодіючим 

атомам, називається … 

2. Найменша частка речовини, яка здатна до самостійного існування та має 

всі хімічні властивості речовини називається … 

3. Відстань між ядрами атомів в молекулі, називається … 

4. Встановіть відповідність 

 

Зв'язок Механізм утворення 

1) ковалентний 

2) іонний 

3) донорно-акцепторний 

а) електростатичне тяжіння протилежно 

заряджених іонів 

б) за рахунок електронної пари одного елемента 

і вільної орбіталі іншого атома 

в) за рахунок узагальненої пари електронів 

 

Оберіть правильну відповідь 

5. Тип гібридизації електронних хмар в молекулі 2CaCl  

1) sp ; 2) 2sp ; 3) 3sp -; 4) spd . 

6. Хімічний зв'язок в молекулі HJ  

1) ковалентний неполярний; 2) ковалентний полярний; 

3) іонний; 4) донорно-акцепторний. 

7. Довжина зв’язку збільшується в ряду 

1) 55 , PFPCl ; 2) 33 , BrFClF ; 3) 44 , SiClSnCl ; 4) 4262 , HCHC
. 

8. Властивості ковалентного хімічного зв’язку  

1) потужність, міцність, кратність, направленість; 

2) міцність, кратність, довжина, направленість; 

3) довжина, енергія, насиченість, направленість; 

4) потенціал іонізації, довжина, насиченість, міцність. 

9. Число хімічних зв’язків в молекулах збільшується в ряду 

1) 32 ,, HClOCOHClO ; 2) 242 ,, ClCFO ; 3) 5223 ,, PClHCNF ; 4) SHCHSO 242 ,, . 

10. Довжина диполя молекули SH 2 дорівнює, якщо дипольний момент 0,94 D 

1) 
111083,3  м; 2) 

111020,3  м; 3) 
111096,1  м; 4) 

111065,2  м. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 4. 

Доповніть 

1. Двохелектронний, двохцентровий хімічний зв'язок називається … 

2. Зміщення області підвищеної електронної густини до одного із атомів під 

дією зовнішнього електричного поля називається … 

3. Хімічний зв'язок, який виникає під час взаємодії електронних р-хмар із 

перпендикулярним σ-зв'язком, називається … 

4. Встановіть правильну послідовність: 

Основні положення методу валентних зв’язків (МВЗ): 

1) ковалентний зв'язок, що утворюється двома електронами з протилежно 

направленими спінами, при цьому  електронна пара належить двом атомам 

одночасно; 

2) під час утворення хімічного зв’язку відбувається перекривання 

електронних хмар і між ядрами виникає область з підвищеною електронною 

густиною, при цьому виділяється енергія; 

3) хімічний зв'язок виникає в місці максимального перекриття електронних 

хмар, яке виникає по осі електронних хмар;  

4) хімічний зв'язок тим міцніший, чим більша область перекриття 

електронних хмар; ступінь перекриття залежить від їх розмірів і густини; 

5) утворення молекули супроводжується зжиманням електронних хмар і 

зменшенням розмірів молекули у порівнянні з розмірами атомів; 

6) в утворенні хімічного зв’язку беруть участь s і p електрони 

зовнішнього енергетичного рівня і d електрони передзовнішнього 

енергетичного рівня. 

Оберіть правильну відповідь 

5. Тип гібридизації електронних хмар в молекулі 
3BCl  

1) sp ; 2) 2sp ; 3) 3sp ; 4) spd . 

6. Хімічний зв'язок в молекулі NaCl  

1) ковалентний неполярний; 2) ковалентний полярний; 

3) іонний; 4) донорно-акцепторний. 

7. Міцність зв’язку зростає в ряду 

1) 33 , PHNH ; 2) 22 , BrH ; 3) 22 ,COCS ; 4) HJHBr, . 

8. Під час гібридизації відбувається  

1) утворення електронних орбіта лей однакової форми і енергії; 

2) усереднення всіх електронних хмар; 

3) утворення тетраедричної форми молекули; 

4) утворення однакових валентних кутів. 

9. Число хімічних зв’язків в молекулах збільшується в ряду 

1) HClCOHClO ,,2 ; 2) 6242 ,, HCCFO ; 

3) 322 ,, PFHCNF ; 4) SNaCClSO 242 ,, . 

10. Довжина диполя молекули 3NH  дорівнює, якщо дипольний момент 1,48 D 

1) 
111008,3  м; 2) 

111020,2  м; 3) 
111096,4  м; 4) 

111065,1  м. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 5. 

 

Доповніть 

1. Добуток  абсолютного значення заряду електрона ( q ) та відстані між 

центрами позитивного і негативного зарядів в молекулі ( l ) називається … 

2. Енергетична перебудова одного s і одного p електронних хмар 

центрального атома в молекулі називається … 

3. Міжмолекулярна взаємодія, яка виникає під час зближення полярних 

молекул, орієнтирних відносно одна одної протилежними кінцями 

диполів, називається … 

4. Встановіть правильну послідовність: 

Властивості ковалентного зв’язку: 

1) направленість – ковалентний зв'язок виникає в напрямі, що забезпечує 

максимальне перекриття електронних хмар, по осях симетрії хмар; 

2) насиченість – всі одноелектронні (неспарені) електронні хмари прагнуть 

прийняти участь в утворенні зв’язку; 

3) поляризуємість – зміщення області підвищеної електронної густини до 

одного із атомів під дією зовнішнього електричного поля. 

 

Оберіть правильну відповідь 

5. Тип гібридизації електронних хмар в молекулі 
3CHCl  

1) sp ; 2) 2sp ; 3) 3sp ; 4) spd . 

6. Хімічний зв'язок в молекулі NO  

1) ковалентний неполярний; 2) ковалентний полярний; 

3) іонний; 4) донорно-акцепторний. 

7. Довжина зв’язку зменшується в ряду 

1) HClHHF ,, 2 ; 2) 5222 ,, OJSOCO ; 

3) 432 ,, SiHNHOH ; 4) HFHClClF ,, . 

8. Властивості іонного хімічного зв’язку 

1) потужність, міцність, кратність, направленість; 

2) довжина, енергія, ненасиченість, ненаправленість; 

3) міцність, кратність, довжина, направленість; 

4) потенціал іонізації, довжина, насиченість, міцність. 

9. Число хімічних зв’язків в молекулах зменшується в ряду  

1) 32 ,, HClOCOHClO ; 2) 542 ,, PClCFO ; 

3) 5223 ,, PClHCNF ; 4) SHCHSO 243 ,, . 

10. Довжина диполя молекули 2SO  дорівнює, якщо дипольний момент 1,61 D 

1) 
111083,2  м; 2) 

111035,3  м; 3) 
111096,4  м; 4) 

111065,3  м. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 6. 

 

Доповніть 

1. Хімічний зв'язок в молекулі утвореної однаковими атомами (область 

перекриття електронних хмар знаходиться на однаковій відстані від ядер 

обох атомів) називається … 

2. Міжмолекулярна взаємодія, яка виникає між полярною і неполярною 

молекулами, причому перша деформує електронну хмару другої, 

називається … 

3. Енергетична перебудова одного s і двох p електронних хмар 

центрального атома в молекулі, називається …  

4. Встановіть правильну послідовність: 

Недоліки теорії Л’юіса:  

1) чому електрони з’єднуються в пари; 

2) чому існують молекули з непарною кількістю електронів ( NO )  ; 

3) існування молекул, що містять елементи  з більшою, ніж 8 кількістю 

валентних електронів ( 6SF ); 

4) структури іонних сполук.  

 

Оберіть правильну відповідь 

5. Тип гібридизації електронних хмар в молекулі 2BeJ  

1) sp ; 2) 2sp ; 3) 3sp -; 4) spd . 

6. Хімічний зв'язок в молекулі OH 2  

1) ковалентний неполярний; 2) ковалентний полярний; 

3) іонний; 4)донорно-акцепторний. 

7. Молекула, яка містить кратний зв'язок  

1) HF ; 2) 2F ; 3) SH 2 ; 4) 2O . 

8. Сполуки з ковалентним хімічним зв’язком називають … 

1) складними речовинами; 2) гомеополярними або атомними;  

3) неелектролітами; 4) електронейтральними. 

9. Число хімічних зв’язків в молекулах зменшується в ряду 

1) 22 ,, HClOCSPCl ; 2) ArClCF ,, 24 ; 3) 5423 ,, PClHCNH ; 4) SOHS ,, 2 . 

10. Довжина диполя молекули 3PH дорівнює, якщо дипольний момент 0,54 D 

1) 
111020,1  м; 2) 

111012,1  м; 3) 
111030,2  м; 4) 

111011,0  м. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 7.  

 

Доповніть 

1. Хімічний зв'язок в молекулі, яка утворена різними атомами і область 

перекриття електронних хмар зміщена до більш електронегативного 

атома, називається … 

2. Міжмолекулярна взаємодія, яка виникає між двома неполярними 

молекулами, називається … 

3. Хімічний зв'язок, який виникає між молекулами, до складу яких входять 

водень і сильно електронегативний елемент, називається … 

4. Встановіть правильну послідовність: 

Для виникнення водневого зв’язку необхідно: 

1) взаємодіючі молекули повинні бути сильно полярні; 

2) в молекулі повинен бути водень; 

3) другий атом в молекулі повинен бути сильно електронегативним ( FON ,, ). 

Оберіть правильну відповідь 

5. Тип гібридизації електронних хмар в молекулі 4GeCl  

1) sp ; 2) 2sp -; 3) 3sp ; 4) spd . 

6. Хімічний зв'язок в молекулі 3NH  

1) ковалентний неполярний; 2) ковалентний полярний; 

3) іонний; 4) донорно-акцепторний. 

7. Полярність хімічного зв’язку HE  збільшується в ряду 

1) HClSH ,2 ; 2) HFOH ,2 ; 3) 623 , HCNH ; 4) SeHSH 22 , . 

8. Число  зв’язків зменшується в ряду  

1) 222 ,, NOSOCO ; 2) 3262 ,, SOCOHC ; 

3) 22242 ,, NHCSOH ; 4) 42343 ,, HCCrOPOH . 

9. Число хімічних зв’язків у молекулах збільшується в ряду 

1) 5623 ,, PClHCNCl ; 2) 224 ,, OClCCl ; 

3) 42 ,, HClOCOHJ ; 4) 2232 ,, SOFOAs . 

10. Довжина диполя молекули NO дорівнює, якщо дипольний момент 0,07 D 

1)
111014,0  м; 2)

111011,0  м; 3) 
111040,0  м; 4) 

111052,0  м. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 8. 

 

Доповніть 

1. Ковалентний зв'язок, який утворюється під час перекривання електронних 

хмар вздовж лінії, яка зв’язує центри взаємодіючих атомів, називається … 

2. Хімічний зв'язок, який виникає всередині однієї молекули між двома 

функціональними групами, називається … 

3. Кристалічні решітки, у вузлах яких змістяться окремі атоми, 

називаються… 

4. Встановіть відповідність 

Тип гібридизації Механізм і форма молекул 

1) sp  

2) 2sp  

3) 3sp  

а) гібридизація однієї s- і трьох р-орбіталей 

б) тетраедрична 

в) гібридизація однієї s- і двох р-орбіталей 

г) трикутникові 

д) гібридизація однієї s- і однієї р-орбіталі 

є) лінійна  

 

Оберіть правильну відповідь 

5. Тип гібридизації електронних хмар в молекулі 4SiCl  

1) sp ; 2) 2sp ; 3) 3sp ; 4) spd . 

6. Полярність хімічного зв’язку HO  збільшується в ряду  

1) 4342 , POHSOH ; 2) 34 , HClOHClO ; 

3) 33 )(, OHAlHNO ; 4) 4243 , SOHAsOH .  

7. Кристалічну структуру, подібну структурі алмазу має 

1) 2SiO ; 2) ONa2 ; 3) CO ; 4) 4P . 

8. Число  зв’язків зменшується в ряду 

1) 222 , NOSOCO ; 2) 624222 ,, HCHCHC ; 

3) 22242 ,, NHCSOH ; 4) 42343 ,, HCCrOPOH . 

9. Просторова форма молекули 3NF , якщо кут між зв’язками рівний 102° 

1) трикутна піраміда з атомом азоту в одній із вершин; 

2) трикутник з атомом азоту в центрі; 

3) трикутник з атомом азоту на одній із сторін; 

4) плоский чотирьохкутник з атомом азоту в одній із вершин. 

10. Довжина диполя молекули HJ дорівнює, якщо дипольний момент 1,27 D  

1) 
111014,0  м; 2) 

111011,0  м; 3) 
111040,0  м; 4) 

111064,2  м. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 9. 

 

Доповніть 

1. Ковалентний зв'язок, який утворюється перпендикулярно лінії, яка  

зв’язує центри взаємодіючих атомів, називається … 

2. Хімічний зв'язок, що утворюється під час взаємодії більш 

електронегативних елементів з найменш електронегативними, називається 

… 

3. Просторовий каркас, утворений прямими лініями, що з’єднують частинки 

у визначених точках простору, називається … 

4. Встановіть відповідність 

 

Тип зв’язку Визначення 

1)  зв'язок  

2)  зв'язок  

а) зв'язок, що утворюється перпендикулярно осі, що з’єднує 

центри взаємодіючих атомів; 

б) зв'язок, що утворюється вздовж осі, що з’єднує центри 

взаємодіючих атомів  

 

Оберіть правильну відповідь: 

5. Тип гібридизації електронних хмар в молекулі 2CaCl  

1) sp-; 2) sp 2 -; 3) sp 3 -; 4) spd-. 

6. Міцність зв’язку   збільшується в ряді: 

1) 444 ,, CFCClCBr ;2) 422 ,, CClCSCO  

3) COCHCF ,, 44  4) 444 ,, CBrCFCCl . 

7. Полярність хімічного зв’язку  збільшується в ряді: 

1) CaOZnOSiOCO ,,, 22 ; 2) ONaCuClZnSOCaCl 2242 ,,, ; 

3) LiFKBrNaClNaBr ,,, ; 4) MnClNiClCoClFeCl ,,, 222 . 

8. Зв’язок, який характеризується найбільшим ступенем йонності: 

1) ;ClK   2) ;ClCa   3) ;ClFe   4) .ClGe   

9. Просторова форма молекули BF3, якщо кут між зв’язками рівний 120° 

1) трикутна піраміда з атомом бора в одній з вершин; 

2) плоский трикутник з атомом бора в центрі; 

3) плоский трикутник з атомом бора на одній з сторін; 

4) плоский чотирикутник з атомом бора в одній з вершин. 

10. Дипольний момент молекули HF дорівнює, якщо довжина диполя  4·10 11

м. 

1) 1,92 D; 2) 3,92 D; 3) 5,10 D; 4) 0,88 D. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 10. 

 

Доповніть 

1. Енергетична перебудова структури атома називається… 

2. Зв’язок, за рахунок якого взаємодіючі атоми утримуються в молекулі, 

називається… 

3. Атом, який віддає іншому атому свою неподілену електронну пару для 

утворення зв’язку, називається... 

4. Встановіть відповідність 

Властивості ковалентного 

зв’язку 
Визначення 

1) Направленість 

2) Насиченість 

3) Поляризовність 

а) ковалентний зв'язок виникає в напрямку, 

який забезпечує максимальне перекриття 

електронних хмар, по осях симетрії хмар 

б) всі одно електронні (неспарені) електронні 

хмари намагаються прийняти участь в 

утворенні зв’язку  

в) зміщення області підвищеної електронної 

густини до одного з атомів під дією 

електричного поля. 

 

Оберіть правильну відповідь 

5. Тип гібридизації електронних  хмар в молекулі 3BCl  

1) ;sp  2) sp
2

 3) ;
3
sp  4) spd . 

6. Зв’язок в молекулі SH2 . 

1) ковалентний неполярний,  2) ковалентний полярний, 

3) іонний, 4) донорно-акцепторний. 

7. Речовини з ковалентним полярним зв’язком – це… 

1) метан, водень, фтор. 

2) аміак, фтороводень, оксид кремнія ( IV). 

3) хлорид фосфора (V), хлорид калія, хлорид кремнія(IV). 

4) сірководень, сульфід магнія, сульфід калія. 

8. Число подвійних зв’язків збільшується в ряду 

1) 43423 ,, POHSOHSO ; 2) NOHCHC ,, 2242 ; 

3) 32 ,, SOCSNO ; 4) 6332 ,, HCPClN . 

9. Молекула, яка має лінійну будову: 

1) Аміак, 2) Вода, 3) Сірководень, 4) Хлорид стронцію. 

10. Співвідношення довжини диполів молекул дорівнює, якщо дипольний 

момент молекул SH2  - 0,31·10
-29  

 Кл·м та SeH2  0,08·10
-29  

Кл·м 

 .5׃19 (4 .8׃39 (3 .8׃31 (2 .10׃38 (1
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 11. 

 

Доповніть 

1. Хімічний зв’язок, утворений за рахунок спарених електронів (неподіленої 

електронної пари) на зовнішньому енергетичному рівні одного атому і 

вільної, не зайнятої електронами, орбіталі іншого атому, називається… 

 

2. Кут між уявними лініями, які проходять крізь ядра хімічно зв’язаних 

атомів, називається… 

3. Властивість хімічного зв’язку, коли всі одноелектронні (неспарені) 

електронні хмари намагаються прийняти участь в утворенні зв’язку, 

називається… 

4. Встановіть правильну послідовність׃ 

Недостатки теорії ковалентного зв’язку׃ 

1) чому електрони з’єднуються в пари; 

2) чому існують молекули з непарною кількістю електронів( NO ); 

3) існування молекул, які містять більше, ніж 8 електронів( 6SF ); 

4) не пояснює структуру іонних сполук. 

 

Оберіть правильну відповідь 

5. Молекула, в якій спостерігається  sp- гібридизація 

1) 4SiH  2) 2CaBr  3) 3AlCl  4) 4CH  

6. Зв’язок в молекулі KJ  

1) ковалентний неполярний; 2) ковалентний полярний  

3) іонний; 4) донорно-акцепторний. 

7. Речовина, яка має молекулу з кратним зв’язком 

1) оксид вуглецю (IV) 2) Хлор 3) Аміак 4) Сірководень. 

8. Фізична властивість речовини, на яку не впливає утворення водневого 

зв’язку 

1) електропровідність; 2) густина  

3) температура плавлення; 4) температура кипіння. 

9. Число σ-зв’язків зменшується в ряду׃ 

 1) 326 ,, SOSOSF ; 2) 4643 ,, SiClWFPOH ; 

 3) 643 ,, SiFHClONH ; 4) 7542 ,, JFPClSOH   

10. Довжина диполя молекули SH2  дорівнює, якщо дипольний момент 0.24 

D. 

1) 1,94·10
-11

м 2) 2,30·10
-11

м 3) 0,12·10
-11

м 4) 0,50·10
-11

м. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 12. 

 

Доповніть 

1. Атом, який віддає для утворення зв’язку неподільну електронну пару, 

називається… 

2. Хімічний зв’язок, за допомогою якого відбувається взаємодія між 

частками в кристалах металів, називається… 

3. Кристалічні гратки, що складаються з іонів, називаються… 

4. Встановіть правильну послідовність: 

Для утворення водневого зв’язку необхідно: 

1) взаємодіючі молекули повинні бути сильно полярні; 

2) в молекулі повинен бути водень; 

3) другий атом в молекулі повинен бути сильно електронегативним ( .,, FON ). 

Оберіть правильну відповідь׃ 

5. Тип гібридизації електронних хмар в молекулі 2BeCl  

1) ;sp  2) ;2sp  3) ;3sp  4) spd . 

6. Речовини з іонним типом зв’язку – це… 

1) гексафторид сірки, фторид амонію, фторид кисню; 

2) хлорид амонію, хлорид фосфору(III), хлорид кремнію(IV). 

3) фторид калію, хлорид калію, фторид амонію; 

4) метан, карбонат калію, ацетилен. 

7. Довжина зв’язку в ряді SHSeHTeH 222   

1) не змінюється; 2) збільшується; 

3) зменшується; 4) спочатку зменшується, потім збільшується; 

8. Молекула, яка має форму тетраедра… 

1) 3FeCl ;   2) 2BaCl ;  3) 3NH ;  4) 4SiF  

9.  Число подвійних зв’язків зменшується в ряду׃ 

1) 32 ,, SOCSNO ; 2) NOHCHC ,, 2242 ; 

3) 43423 ,, POHSOHSO ; 4) 6332 ,, HCPClN . 

10. Дипольний момент молекули HI дорівнює, якщо довжина диполя 
1110875,0   м. 

 1) 0,78 D 2) 2,05 D 3) 1,87 D 4) 0,42 D. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 13. 

 

Доповніть 

1. Атом, який віддає вільну орбіталь для утворення зв’язку, називається… 

2. Надлишковий позитивний атом в молекулі, називається… 

3. Міжмолекулярна взаємодія, яка виникає між полярними і неполярними 

молекулами, причому перша деформує електронну хмару іншої, 

називається… 

4. Встановіть відповідність׃ 

Вид зв’язку Властивості зв’язку 

1) ковалентний 

2) іонний 

а) напрямленість 

б) поляризація 

в) насиченість 

г) ненасиченість 

 

Виберіть правильну відповідь׃ 

5. Тип гібридизації електронних хмар в молекулі CH4  

1) ;sp  2) sp
2

 3) ;
3
sp  4) spd . 

6. Сполуки, в яких реалізується ковалентний неполярний зв’язок׃ 

1) ,3CrO  2) .52OP  3) .2SO  4) .2F  

7. Довжина ковалентного зв’язку збільшується в ряду׃ 

1) ;,, 333 PHPBrPCl  2) ;,, 333 NClNFNH  3) ;,, 222 NOCOSO  4) HBrBrFBrCl ,, 33  

8. Молекула, в якій хімічний зв’язок найміцніший׃ 

1) йодид воденю 2) кисень 3) хлор 4) азот 

9. Число подвійних зв’язків збільшується в ряду׃ 

1) ;,, 43422 POHSOHSO  2) ;,, 4262 NOHCHC  

3) ;,, 32 SOCSCO  4) ;,, 6332 HCPClN  

10. .Дипольний момент молекули HBr  дорівнює, якщо довжина диполя 
111062,1   м. 

 1) 0.78 D 2) 2.05 D 3) 1.87 D 4) 1.06 D. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 14. 

 

Доповніть׃ 

1. Хімічний зв’язок в молекулі, утворений за рахунок атомів, кожний з яких 

може виступити в ролі донора і акцептора, називається… 

2. Зв’язок, за рахунок якого взаємодіючі атоми утримуються в молекулі, 

називається… 

3. Система з двох протилежних по знаку зарядів, однакових за величиною та 

розміщених на певній відстані, називається… 

4. Встановіть відповідність׃ 

Тип гібридизації Механізм утворення і форма молекули 

1) sp  

 

2) sp
2

 

 

3) sp
3

 

а) гібридизація однії s- і трьох p- орбіталей. 

б)тетраедрична. 

в) гібридизація однії s- і двох p- орбіталей. 

г)трикутна. 

д) гібридизація однії s- і однії  p- орбіталей. 

є) лінійна. 

 

Оберіть правильну відповідь׃ 

5. Тип гібридизації електронних хмар в молекулі MgCl2  

1) ;sp  2) sp
2

 3)  4) spd . 

6. Довжина зв’язку Э-О збільшується в ряду׃ 

1) оксид кремнію(IV), оксид вуглецю (IV);  

2) оксид сірки (IV), оксид телура (IV); 

3) оксид стронцію , оксид берилію; 

4) оксид сірки (IV), оксид вуглецю (IV). 

7. Молекула, в якій одна з ковалентних зв’язків утворена по донорно-

акцепторному механізму 

1)    2) ClNH4  3) NO ; 4) 2N   

8. Речовина, яка має молекулярну будову׃ 

1) вода 2) оксид натрію. 3) оксид кремнію. 4) алмаз. 

9. Число  σ- зв’язків збільшується в ряду 

1) ;,, 542 HJPClSOH    2) ;,, 4643 SiClWFPOH  

3) ;,, 443 SiFHClONH    4) .,, 632 SFSOSO  

10. Довжина диполя молекули SH2  дорівнює, якщо дипольний момент 0,93 

D. 

1) 1,94∙10
-11

м.  2) 2,30∙10
-11

м. 3) 0.72∙10
-11

м. 
   
4) 1,50∙10

-11
м. 

 

 

 

 

;
3
sp

;3NH
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 15. 

 

Доповніть׃ 

1. Хімічний зв’язок, який утворюється протонованим атомом водню з сильно 

електронегативним атомом тієї ж чи іншої молекули, називається… 

2. Енергетична перебудова структури атома називається… 

3. Хімічний зв’язок, з допомогою якого відбувається взаємодія між частками 

в кристалах металів, називається… 

4. Встановіть відповідність׃ 

Різниця в електронегативності Тип хімічного зв’язку 

1)∆X=0 

2)∆X=0,5 

3)∆X=2,1 

4)∆X>2,1 

a) Ковалентний неполярний зв’язок. 

б) Ковалентний полярний зв’язок. 

в) зв’язок на 50℅ йонний. 

г) зв’язок йонний. 

 

Оберіть правильну відповідь׃ 

5. Тип гібридизації електронних хмар в молекулі BCl3  

1) ;sp  2) sp
2

 3) ;
3
sp  4) spd . 

6. Речовини, які утворені за рахунок ковалентного неполярного зв’язку 

1) Водень і графіт; 

2) Кисень і алюміній; 

3) Хлор і аргон; 

4) Азот і аміак; 

7. Довжина зв’язку Э-Cl збільшується в ряду 

1) хлорид карбону (III), хлорид сурми (III). 

2) хлорид миш’яка, хлорид фосфора (III). 

3) хлорид олова (IV), хлорид фосфору (V). 

4) хлорид ванадію (III), хлорид бора (III). 

8. Атом, який утворює з атомом водню найбільш міцні водневі зв’язки 

1) азот 2) кисень 3) хлор 4) сірка 

9. Число подвійних зв’язків зменшується в ряду 

1) ;,, 222 SOCSNO  2) ;,, 526222 ONHCHC  

3) ;,, 43423 POHSOHSO  4) ;,, 8332 HCPClO  

10. Дипольний момент молекули HCl  дорівнює, якщо довжина диполя 2,2·10
11 м. 

1) 0,45 D, 2) 2,05 D, 3) 1.87 D, 4) 1,06 D. 



 

 

Тема IV. ЕЛЕМЕНТИ ХІМІЧНОЇ 

ТЕРМОДИНАМІКИ. ХІМІЧНА КІНЕТИКА. 

ХІМІЧНА РІВНОВАГА 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 1. 

Доповніть 

1. Наука про перетворення різних видів енергії при взаємодії між об’єктами, 

які обмежені тепловим обміном і роботою називаються… 

2. Різниця сум ентальпій утворення продуктів реакції і сум утворення вихідних 

речовин із врахуванням стехіометричних коефіцієнтів у рівнянні хімічної 

реакції при p=const, називається… 

3. Теплота не може переходити самовільно від менш нагрітого тіла до більш 

нагрітого… 

4. Встановіть відповідність 

Діючий фактор Зміщення рівноваги 

1) підвищення тиску  а) у бік вихідних речовин 

2) зниження температури  б) у бік меншого об’єму 

3) зниження концентрації віхідних 

речовин 

 в) у бік екзотермічної реакції 

Оберіть правильну відповідь 

5. Ентальпія утворення карбонату магнію дорівнює, якщо при його розкладанні 

поглинається 100,9 кДж тепла (∆Hº( MgO )=−601,8 кДж∕моль, ∆Hº( 2CO )= 

−393,5 кДж∕моль) 

1) −894,1 кДж∕моль; 2)  −1095,9 кДж∕моль; 

2) −208,0 кДж∕моль; 4)  308,9 кДж∕моль. 

6. Енергія Гібса (∆Gº) реакції дорівнює 

      )(2224 22 ГГГГ OHСООCH  ; ∆Н°= −802,2 кДж  

(S°( 2CO ) = 213,66 Дж/моль∙К; S°( OH 2 ) = 188,72 Дж/моль∙К; S°( 4CH ) = 186,27 

Дж/моль∙К; S°( 2O ) = 205,04 Дж/моль∙К) 

1) −800,6 кДж; 2) −400,3 кДж; 3) 800,6 кДж; 4) 400,3 кДж. 

7. Швидкість прямої реакції      ГГГ HClСlH 222   при умові, що тиск 

підвищується у 2 рази, зростає 

1) у 2 рази; 2) у 8 раз; 3) у 4 рази; 4) у 12 разів. 

8. Температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює, якщо температура 

підвищується на 40º, а швидкість реакції збільшується у 16 разів 

1) 8; 2) 4; 3) 2; 4) 3. 

9. Константа рівноваги реакції      KpKpГ CaCOCaOCO 32   

1)

  
 3

2

CaCO

CaOCO
KP 

; 2) 

 
 3

2

CaCO

CO
KP 

; 3)  2

1

CO
KP 

; 4) 

 
 3CaCO

CaO
KP 

 

 

10. Рівновага реакції       )(22 2232 ГKpГKp SOZnООZnS  , ∆H<0 змістить-ся у 

лівий бік якщо: 

1) концентрація кисню збільшиться; 

2) додатково введено ZnO ; 

3) підвищиться температура; 

4) підвищиться тиск. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 2. 

  

 Доповніть 

1. Наука, яка розглядає явища, що відносяться до області хімії, називається… 

2. Тепловий ефект процесу залежить тільки від виду і стану вихідних речовин 

та  кінцевих продуктів, але не залежить від шляху перебігу… 

3. Термодинамічна функція, яка характеризує міру впорядкованості системи 

або міру безладу, називається… 

4. Встановіть відповідність 

Порядок реакції Визначення 

1) формальний  а) порядок реакції визначається тільки 

експериментальним шляхом 

2) кінетичний  б) порядок реакції дорівнює сумі показників ступенів 

концентрацій у рівнянні, яке визначає залежність 

швидкості реакції від концентрацій. 

 

Оберіть правильну відповідь 

5. Тепловий ефект (∆Hº) реакції        ГрафітKpГKp CMgOCOMg  22 2  

дорівнює (якщо ∆Hº( 2CO )= −393,5 кДж/моль; ∆Hº( MgO )= −601,8 кДж/моль) 

1) 810,1 кДж; 2) 405,1 кДж; 3) −810,1 кДж; 4) −405,1 кДж. 

6. Энергія Гібса (∆Gº)  реакції        ГГГГ ОCSSOCO 2222 32  ;  ∆Hº = 1104 

кДж  дорівнює (якщо Sº( 2CO )= 213,66 Дж/моль∙К; Sº( 2SO )= 248,07 

Дж/моль∙К; Sº( 2CS )= 237,77 Дж/моль∙К; Sº( 2O )= 205,04 Дж/моль∙К) 

1) −530,5 кДж; 2) −1061 кДж; 3) 530,5 кДж; 4) 1061 кДж. 

7.   Швидкість прямої реакції       ГГГ OHOH 222 22   при підвищенні тиску у 

2 рази зростає:  

1) у 2 рази; 2) у 8 разів; 3) у 4 рази; 4) у 12 разів.  

8. Швидкість реакції зростає у … разів, якщо температурній коефіцієнт 

швидкості реакції дорівнює 2, а температура зросла на 20º 

1) 4; 2) 8; 3) 16; 4) 32. 

9. Константа рівноваги реакції      ГГГ COOCO 22 22   

1) 
 

   2

2

2

2

OCO

CO
KP  ; 2) 

 
 CO

CO
KP

2 ; 3) 
 2

1

CO
KP  ; 4) 

 
 2CO

CO
KP   

10. Рівновага реакції      KpKpГ
CaCOCaOCO 32  , ∆H<0 зміститься  у лівий 

бік якщо 

1) підвищиться тиск; 2) підвищиться концентрація 2CO ; 3) додатково ввести 

3CaCO ; 4) підвищиться температура. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 3. 

Доповніть 

1. Будь-який об’єкт термодинамічного дослідження називається… 

2. Сума теплоти, що поглинається, та всієї роботи, яку виконує середа над 

системою, що досліджується, за винятком роботи зовнішнього тиску , 

називають… 

3. Наука про швидкості та механізми хімічних реакцій, закони, які описують 

розвиток хімічної реакції у часі, називається… 

4. Встановіть відповідність 

Закони і правила Формулювання 

1) Гесса а) при постійній температурі швидкість хімічної 

реакції прямо пропорційна добутку молярних 

концентрацій речовин, які реагують, у ступенях їх 

стехіометричних коефіцієнтів 

2) Гульдберга і Вааге б) тепловий ефект процесу залежить тільки від виду 

та стану вихідних речовин і кінцевих продуктів, але 

не залежить від шляху переходу 

3) Вант-Гоффа в) підвищення температури реакційної суміші на 10 º 

призводить до збільшення швидкості хімічної 

реакції частіш за все у 3-4 рази і рідко у 5-7 разів 

Оберіть правильну відповідь 

5. Ентальпія утворення  ГON2  дорівнює, якщо термохімічне рівняння реакції 

   ГГрафіт ONC 22 =    ГГ NCO 22 2 ; ∆Нº=-557,5 кДж;  

  ∆Нº( 2CO )= - 393,5 кДж/моль 

 1) - 164 кДж/моль; 2) 82 кДж/моль; 3) - 82 кДж/моль; 4) 164 кДж/моль. 

6. Температура, при якій наступає рівновага у системі, дорівнює 

     )(2)(22 224 ГГГГ ClOHOHCl  ; ∆Нº= - 114,42 кДж 

 (Sº( 2Cl )=222,98 Дж/моль∙К; Sº( OH2 )=188,72 Дж/моль∙К; 

  Sº(HCl )=186,79 Дж/моль∙К; Sº( 2O )=205,04 Дж/моль∙К)  

 1) 688,35 К; 2) 700,00 К; 3) 888,35 К; 4) 900,00 К. 

7. Швидкість реакції     )(22 ГГГ COClClCO   при підвищенні концентрації 

оксиду вуглеця (II) у 2 рази збільшиться… 

 1) у 2 рази; 2) у 4 рази; 3) у 6 разів; 4) у 8 разів. 

8. Температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює, якщо при 

підвищенні температури на 30º швидкість реакції збільшилась у 27 разів 

 1) 8; 2) 4; 3) 2; 4) 3. 

9. Константа рівноваги реакції     )(22 22
ГГГ NOONO   

 1) 
 

   2

2

2

2

ONO

NO
KP  ; 2) 

 
 NO

NO
KP

2 ; 3) 
 2

1

NO
KP  ; 4) 

 
 2NO

NO
KP  . 

10. Реакція, для якої підвищення тиску призведе до зміщення рівноваги у 

правий бік , це… 
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 1)      ГГГГ
NNFHNF 2)(23 632 

;  

2)      ГГTГ
SHCSSCH 2)(24 24 

 

 3)     )(22 22 ГГГ NOClClNO  ; 4)   )(23 32
ГГ OO  . 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 4. 

Доповніть 

1. Тіло або група тіл, або сукупність речовин, які знаходяться у взаємодії та 

ізольовані від навколишнього середовища, називаються… 

2. Зміна ентальпії у процесі утворення обраної речовини у стандартному стані 

з термодинамічно стійких форм простих речовин, які також знаходяться у 

стандартних станах, називається… 

3. Сукупність стадій, з яких складається хімічна реакція, називається… 

4. Встановіть відповідність 

Шлях процесу Постійний параметр стану 

1) іобарно-ізотермічний а) об’єм і температура 

2) ізохорно-ізотермічний б) відсутність обміну теплотою між 

системою і зовнішнім середовищем 

3) адіабатний в) тиск і температура 

Оберіть правильну відповідь 

5. Ентальпія утворення рідкої води дорівнює, якщо при взаємодії 1 моль водню 

і 0,5 моль кисню виділилося 285,83 кДж тепла  

1) -285,83 кДж/моль; 2) 142,9 кДж/моль;  

3) -142,9 кДж/моль; 4) 285,83 кДж/моль. 

6. Енергія Гібса (∆Gº) реакції дорівнює 

    )(43 KpГГ ClNHHClNH  ; ∆Нº= -175,97 кДж 

(Sº( )(4 KpClNH )=95,81 Дж/моль∙К; Sº(  ГNH 3 )=192,66 Дж/моль∙К;  

Sº(  ГHCl )=186,79 Дж/моль∙К) 

1) 75,97 кДж; 2) - 87,9 кДж; 3) 87,9 кДж; 4) - 91,45 кДж. 

7. Швидкість прямої реакції      ГГГГ OCSSOCO 2)(222 42   при зниженні 

тиску у 3 рази зменшиться 

1) у 3 рази; 2) у 6 разів; 3) у 9 разів; 4) у 27 разів. 

8. Температуру газоподібної суміші слід підвищити для збільшення швидкості 

реакції у 81 раз (температурний коефіцієнт дорівнює 3) на… 

1) 20°; 2) 30°; 3) 40°; 4) 50°. 

9. Константа рівноваги реакції     )(322 22 ГГГ SOOSO   

1) 
 

   2

2

2

2

3

OSO

SO
K P  ; 2) 

 
 2

3

SO

SO
KP 

; 3)  2

1

SO
KP 

; 4) 

 
 3

2

SO

SO
KP 

. 

11. Рівновага реакції     )(32 KpKpГ MgCOMgOCO  , ∆H<0 зміститься у лівий 

бік, якщо… 

1) підвищиться тиск; 2) підвищиться концентрація 2CO ;  
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3) додатково вводиться 3MgCO ; 4) підвищиться температура. 

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 5. 

Доповніть  

1. Все, що оточує систему, називається… 

2. Процес, що супроводжується виділенням теплоти, називається… 

3. Кількість речовини, яка вступає в реакцію або утворюється в реакції за 

одиницю часу у одиницю об’єму (для гомогенної системи) або на одиниці 

поверхні розділу фаз (для гетерогенної системи), називається… 

4. Встановіть відповідність 

Механізм хімічної реакції Визначення 

1) проста а) хімічна реакція протікає через декілька 

проміжних стадій 

2) складна б) хімічна реакція протікає в одну стадію 

Оберіть правильну відповідь 

5. Ентальпія утворення хлороводню дорівнює, якщо при взаємодії 1 моль 

водню і 1 моль хлору виділилося 184 кДж тепла 

1) - 92 кДж/моль; 2) 92 кДж/моль; 3) - 184 кДж/моль; 4) 184 кДж/моль. 

6. Температура, при якій наступає рівновага у системі, дорівнює 

   ГГГ СlPClPCl 2)(35  ; ∆Нº=92,59 кДж 

(Sº( 2Сl )=222,98 Дж/моль∙К; Sº( 5PCl )=364,47 Дж/моль∙К;  

Sº( 3PCl )=311,71 Дж/моль∙К) 

1) 688,3 К; 2) 543,9 К; 3) 888,5 К; 4) 900,0 К. 

7.  Швидкість прямої реакції     )(22 2 ГГГ HBrBrH  при підвищенні тиску у 3 

рази зростає 

1) у 9 разів; 2) у 12 разів; 3) у 6 разів; 4) у 3 рази. 

8. Температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює, якщо при 

підвищенні температури на 30º швидкість реакції збільшилась у 27 разів 

1) 8; 2) 4; 3) 2; 4) 3. 

9. Константа рівноваги реакції     )(22 ГГГ COClClCO   

1) 

 
  2

2

ClCO

COCl
KP 

; 2) 

 
 2Cl

CO
KP 

; 3)  2

1

COCl
KP 

; 4) 

 
 2COCl

CO
KP 

 

 

10. Реакція, у якій збільшення об’єму системи не приведе до зміщення 

рівноваги, − це  

1)     )(322 22 ГГГ
SOOSO 

; 2)   )(242 2 ГГ
NOON 

 

3)     )(22 2 ГГГ HClClH  ; 4)     )(322 23
ГГГ NHHN   
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 6. 

Доповніть 

1. Системи, які у середині не мають поверхні розділу, яка б відділяла частини 

системи з різними властивостями одна від одної, називаються… 

2. Процес, який супроводжується поглинанням теплоти, називається… 

3. Зміна концентрації реагуючих речовин за одиницю часу в одиниці об’єму 

або число елементарних актів взаємодій за одиницю часу в одиниці об’єму, 

називається… 

4. Встановіть відповідність 

Правила і закони Математичні вирази цих правил і законів 

1) дії мас 
а)   00

вихкінц НHH
 

2) Геса 

б) 
10

1
2

12

T
T

TT VV


   

3) Вант-Гофа 
в)    ba

BAkV   

Оберіть правильну відповідь 

5. Ентальпія утворення оксиду азоту (II) дорівнює, якщо при взаємодії 1 моль 

азоту і 1 моль кисню поглинулося 182,52 кДж тепла? 

1) - 182,52 кДж/моль; 2) - 91,26 кДж/моль; 3) 91,26 кДж/моль; 4) 182,52 

кДж/моль. 

6. Температура, при якій наступає рівновага у системі, дорівнює 

   ГГГ СlHHCl 2)(22  ; ∆Нº= - 184,62 кДж  

(Sº( 2Сl )=222,98 Дж/моль∙К; Sº( 2H )=130,52 Дж/моль∙К;  

Sº(HCl )=186,79 Дж/моль∙К) 

1) 6883 К; 2) 5439 К; 3) 8885 К; 4) 9194 К. 

7. Швидкість прямої реакції      ГГрафітГ COCCO 22   під час підвищення 

тиску у 4 рази зростає 

1) у 4 рази; 2) у 8 разів; 3) у 16 разів; 4) у 32 рази. 

8. Температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює, якщо під час 

підвищенні температури на 50º швидкість реакції збільшилася у 32 рази 

1) 5; 2) 4; 3) 2; 4) 3. 

9. Константа рівноваги реакції        ГГГГ ClOHOHCl 222 224   дорівнює, 

якщо рівноважні концентрації ( 3/ дммоль ) дорівнюють:  2Cl =0,04;  OH2

=0,016;  HCl =0,08;  2O =0,1 

1) 0,1; 2) 0,04; 3) 0,2; 4) 0,3. 

10. Ряд реакцій, у яких збільшення об’єму системи не приводить до зміщення 

рівноваги, − це 

1)     )(222 422 ГГГ SOSOSO 
;     )(22 2 ГГГ HClClH 

; 

2)   )(242 2 ГГ NOON 
;     )(322 23 ГГГ NHHN 

 

3)    ГГГ ClPClPCl 2)(35 
;     )(22 22 ГГГ COOCO 

 

4)     )(22 2 ГГГ HIIH 
;     )(22 2 ГГГ NOON 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 7. 

Доповніть 

1. Системи, які мають поверхні розділу, що відділяють частини системи з 

різними властивостями одну від іншої, називаються… 

2. Процес переходу від одного рівноважного стану до іншого рівноважного 

стану називається… 

3. Неможливим є процес, єдиним результатом якого було б перетворення 

теплоти в роботу. Вічний двигун другого роду є неможливим… 

4. Встановіть відповідність 

Закон термодинаміки Формулювання закону 

1) перший а) люба речовина має відповідну позитивну 

ентропію, але при абсолютному нулі ентропія може 

дорівнювати нулю, і вона дорівнює нулю для чистих, 

кристалічних речовин, що правильно утворені.  

2) другий б) вічний двигун першого роду є не можливим 

3) третій в) теплота не може переходити сама собою від 

нагрітого тіла до більш нагрітого 

Оберіть правильну відповідь 

5. Ентальпія утворення карбонату кальцію дорівнює, якщо при його 

розкладанні виділяється +178,2 кДж тепла (∆Нº(CaO )=-601,5 кДж/моль, ∆Нº(

2CO )=-393,5 кДж/моль) 

1) - 894,1; 2) - 1095,9; 3) - 1206,8; 4) 308,9          кДж/моль. 

6. Температура, за якої наступає рівновага у системі, дорівнює 

     ГГГГ OCSSOCO 2)(222 32  ; ∆Нº=1104 кДж  

(Sº( 2CO )=213,66 Дж/моль∙К; Sº( 2SO )=248,07 Дж/моль∙К;  

Sº( 2CS )=237,77 Дж/моль∙К; Sº( 2O )=205,04 Дж/моль∙К) 

1) 5305 К; 2) 7715 К; 3) 6305 К; 4) 8061 К. 

7. Швидкість прямої реакції     )(22 2 ГГГ HIIH   під час підвищення тиску у 

5 разів зростає  

1) у 5 разів; 2) у 10 разів; 3) у 25 разів; 4) у 125 разів. 

8. Температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює, якщо під час 

зростання температури на 30º швидкість реакції збільшилася у 64 рази 

1) 5; 2) 4; 3) 2; 4) 3. 

9. Константа рівноваги для реакції 22 22 NOONO   дорівнює, якщо у стані 

рівноваги концентрації речовин були ( 3/ дммоль ):  NO =0,56;  2O =0,28; 

 2NO =0,44  

1) 2,2; 2) 5,6; 3) 2,8; 4) 4,4. 

10. Реакція, у якій збільшення об’єму системи не викликає зміщення рівноваги, - 

це 

1)    ГГГ ClPClPCl 2)(35 
; 2)     )(22 2 ГГГ HIIH 

;  

3)     )(22 22 ГГГ COOCO 
; 4)     )(22 22 ГГГ NOONO 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 8. 

Доповніть 

1. Система, яка обмінюється із зовнішнім середовищем і енергією, і 

речовиною, називається… 

2. Суму теплоти, яка поглинається, і всієї роботи, що виконується зовнішнім 

середовищем над відповідною системою, за винятком роботи зовнішнього 

тиску, називають… 

3. При незмінній температурі швидкість хімічної реакції прямо пропорційна 

добутку молярних концентрацій реагуючих речовин у ступенях їх 

стехіометричних коефіцієнтів… 

4. Встановіть відповідність 

 Зміна ∆G Можливість або не можливість перебігу 

процесу 

1) більше нуля а) процес термодинамічно дозволений 

2) дорівнює нулю б) процес термодинамічно заборонений 

3) менше нуля в) у системі настала рівновага  

 

Оберіть правильну відповідь 

5. Ентальпія утворення оксиду вуглецю (II) дорівнює, якщо при взаємодії 1 

моль вуглецю і 0,5 моль кисню виділилося 110,53 кДж тепла 

1) 110,53 кДж/моль; 2) 221,06 кДж/моль; 3) -221,06 кДж/моль; 4) -110,53 

кДж/моль. 

6. Зміна ентропії (∆Sº) реакції     )(43 KpГГ ClNHHClNH   дорівнює (Sº(

)(4 KpClNH )= 95,81 Дж/моль∙К; Sº(  ГNH 3 )= 192,66 Дж/моль∙К; 

Sº(  ГHCl )=186,79 Дж/моль∙К) 

1) 192,66 Дж/К; 2) -283,64 Дж/К; 3) 186,79 Дж/К; 4) -95,81 Дж/К. 

7. Швидкість прямої реакції     )(22 2 ГГГ HClClH   при підвищенні тиску у 4 

рази зростає 

1) у 4 рази; 2) у 16 разів; 3) у 8 разів; 4) у 12 разів. 

8. Температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює, якщо при 

підвищенні температури на 60º швидкість реакції збільшилася у 64 рази 

1) 4; 2) 5; 3) 2; 4) 3. 

9. Константа рівноваги реакції        ГрафітГГГ COHHCO  222  

1) 

 
  2

2

HCO

OH
KP 

; 2) 
 
 C

CO
KP  ; 3)  OH

KP

2

1


; 4) 

 
 OH

CO
KP

2



. 

10. Рівновага реакції        ГГГГ OHCHHCO 2423   при зниженні тиску 

зміститься 

  1) у бік кінцевих продуктів; 2) у бік вихідних речовин;  

  3) не зміститься; 4) пройде через максимум концентрацій. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 9. 

Доповніть 

1. Система, яка здійснює обмін із зовнішнім середовищем тільки 

енергією, називається… 

2. Якщо у будь-якому процесі енергія одного виду зникає, тоді замість 

неї з’являється енергія у іншій формі у кількості, яка чітко 

еквівалентна першому… 

3. Сума показників ступенів, у які зведені концентрації у рівнянні, яке 

показує залежність швидкості реакції від концентрацій, 

називається… 

4. Встановіть відповідність 

 

Фактор дії Зміщення рівноваги 

1) підвищення тиску а) у бік меншого об’єму системи 

2) підвищення температури б) у бік ендотермічного процесу 

3) підвищення концентрації в) у бік кінцевих продуктів реакції 

 

Оберіть правильну відповідь 

5. Ентальпія утворення рідкого сірковуглецю дорівнює, якщо при взаємодії 1 

моль вуглецю і 2 моль сірки поглинулося 88,7 кДж тепла 

1) - 88,7 кДж/моль; 2) 177,4 кДж/моль; 3) - 177,4 кДж/моль; 4) 88,7 кДж/моль. 

6. Енергія Гібса (∆Gº) реакції дорівнює 

    )(22 2 ГГГ HClClH  ; ∆Нº= 1- -184,62 кДж 

(Sº( )( ГHCl )=186,79 Дж/моль∙К; Sº(  ГH 2 )=130,52 Дж/моль∙К;  

Sº(  ГCl2 )=222,98 Дж/моль∙К) 

1) 190,6 кДж; 2) - 190,6 кДж; 3) 95,3 кДж; 4) - 95,3 кДж. 

7. Швидкість реакції     )(22 ГГГ COClClCO  при підвищенні концентрації 

оксиду вуглеця (II) і хлору в 2 рази збільшиться… 

1) у 2 рази; 2) у 4 рази; 3) у 6 разів; 4) у 8 разів. 

8. Температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює, якщо при підвищенні 

температури на 40º швидкість реакції зросла у 81 раз 

  1) 2; 2) 3; 3) 4; 4) 5. 

9. Константа рівноваги реакції        ГГГГ OHCHHCO 2422 24   

 1) 
 
 OH

СO
KP

2

2 ; 2) 
  
  422

2

24

HCO

OHCH
KP  ; 3) 

 2

1

CO
KP  ; 4) 

 

  422

2

2

HCO

OH
KP   

10. Рівновага реакції     )(22 22 ГГГ NOONO   при підвищенні тиску 

зсунеться  

  1) у бік кінцевих продуктів; 2) у бік вихідних речовин; 

  3) не зсунеться; 4) пройде через максимум. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 10. 

Доповніть  

1. Система, яка не має можливості обмінюватися речовиною або енергією із 

зовнішнім середовищем і має постійний об’єм , називається… 

2. Вічний двигун першого роду не можливо одержати ( не можливо отримати 

роботу, якщо не затратити на це енергію)… 

3. Підвищення температури реакційної суміші на 10º призведе до збільшення 

швидкості хімічної реакції частіше у 2-4 рази і рідше у 5-7 разів… 

4. Встановіть відповідність 

Параметр стану Характеристика 

1) внутрішня енергія а) загальний запас енергії у системі 

2) ентальпія б) теплоемність системи 

3) ентропія в) міра упорядкованості системи або міра 

безладу 

 

Оберіть правильну відповідь 

5. Ентальпія утворення газоподібного сірководню дорівнює, якщо при 

взаємодії 1 моль водню і 1 моль сірки виділилося 20,6 кДж тепла 

1) - 10,3 кДж/моль; 2) 10,3 Дж/моль; 3) - 20,6 кДж/моль; 4) 20,6 кДж/моль. 

6. Энергия Гібса (∆Gº)  реакції дорівнює  

       ГKpГKp OHFeHOFe 2232 323  ;  ∆Hº = +96,61 кДж  

(Sº(  KpOFe 32 )=87,45 Дж/моль∙К; Sº(  Г
H 2 )=130,52 Дж/моль∙К;  

Sº(  ГOH 2 )=188,72 Дж/моль∙К; Sº(  KpFe )=27,15 Дж/моль∙К) 

+55,28 кДж; 2) -87,45 кДж; 3) +27,15 кДж; 4) +188,72 кДж.      

7.   Швидкість прямої реакції      ГГГ OHOH 222 22   при підвищенні тиску у 

3 рази зростає:  

1) у 3 рази; 2) у 9 разів; 3) у 27 разів; 4) у 12 разів.  

 

8. Швидкість реакції зростає, якщо температуру підвищити на 20º (γ=2) 

1) у 2 рази; 2) у 4 рази; 3) у 6 разів; 4) у 8 разів. 

9. Константа рівноваги реакції        ГграфітГГ OHCHCO 22   

1) 

 
 OH

CO
KP

2



; 2) 

 
  2

2

HCO

OH
KP 

; 3)  2

1

CO
KP 

; 4) 

 
  2

2

HC

OH
KP 

. 

 

10. Рівновага реакції      ГГГ
NOON 222   при підвищенні тиску зміститься 

1) у правий бік; 2) у лівий бік; 3) не зміститься ; 4) має мінімум. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 11. 

Доповніть 

1. Сукупність усіх гомогенних частин системи, які однакові за складом і за 

всіма фізичними і хімічними властивостями, що не залежать від кількості 

речовини та відокремлені від інших частин системи деякою поверхнею 

розділу, називається… 

2. Сукупність проміжних станів, через які проходить система, називають… 

3. Хімічна реакція, яка протікає у бік утворення продуктів реакції 

називається… 

4. Встановіть відповідність 

Шлях процесу Параметр стану 

1) ізобарно-ізотермічний а) об’єм і температура незмінні 

2) ізохорно-ізотермічний б) відсутній обмін теплотою між 

системою і зовнішнім середовищем, 

але пов’язані між собою роботою 

3) адіабатний в) тиск і температура незмінні 

Оберіть правильну відповідь 

5. Ентальпія утворення газоподібного оксиду сірки (IV) дорівнює, якщо під час 

взаємодії 1 моль кисню і 1 моль сірки виділилося 296,9 кДж тепла 

1) 210,6 кДж/моль; 2) 296,9 Дж/моль; 3) - 210,6 кДж/моль; 4) - 296,9 кДж/моль. 

 

6. Енергія Гібса (∆Gº) реакції     )(43 KpГГ ClNHHClNH  ; ∆Hº= - 175,97 кДж  

 (Sº( )(4 KpClNH )= 95,81 Дж/моль∙К; Sº(  ГNH 3 )= 192,66 Дж/моль∙К; 

 Sº(  ГHCl )=186,79 Дж/моль∙К) дорівнює: 

 1) 75,97 кДж; 2) - 87,9 кДж; 3) 87,9 кДж; 4) - 91,45 кДж. 

7. Швидкість прямої реакції     )(222 22 ГГГ OHOH   зміниться, якщо 

збільшити тиск системи у 2 рази  

1) у 8 разів; 2) у 6 разів; 3) у 27 разів; 4) у 9 разів. 

8. Температуру газоподібної суміші слід підвищити для збільшення швидкості 

реакції у 32 рази (температурний коефіцієнт дорівнює 2) на … 

1) 20°; 2) 30°; 3) 40°; 4) 50°. 

9. Константа рівноваги реакції      ГГГ NHHN 322 23   

1) 
 

 23

3

2

NH

H
K P  ; 2) 

  

 23

3

22

NH

HN
K P  ; 3) 

 

  322

2

3

HN

NH
K P  ; 4) 

 
 2

2

3

N

NH
KP  . 

10. Напрям  зміщення рівноваги реакції:      ГГГ SOOSO 322 22   під час 

підвищення тиску  

 1) не зміститься; 2) у бік кінцевих продуктів;  

 3) у бік вихідних речовин; 4) має максимум. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 12. 

Доповніть 

1. Фази, які складаються з однієї хімічно індивідуальної речовини, 

називаються… 

2. Сукупність стадій, з яких складається хімічна реакція, називається… 

3. Хімічна реакція, яка протікає у бік вихідних речовин реакції, 

називається… 

4. Встановіть відповідність 

Шлях процесу Параметр стану 

1) ізобарний а) тиск незмінний 

2) ізохорний б) об’єм незмінний 

3) ізотермічний в) температура незмінна 

Оберіть правильну відповідь 

5. Ентальпія утворення газоподібного етилену дорівнює, якщо під час взаємодії  

2 моль водню і 2 моль вуглецю поглинулося 52,3 кДж тепла 

1) - 26,15 кДж/моль; 2) 52,3 кДж/моль; 3) - 52,3 кДж/моль; 4) 26,15 кДж/моль. 

 

6. Энергия Гібса (∆Gº)  реакції дорівнює  

     ГГГ COCOO 22 22  ;  ∆Hº = - 566 кДж  

(Sº(  ГCO2 )=213,66 Дж/моль∙К; Sº(  Г
O2 )=205,04 Дж/моль∙К;  

Sº(  ГCO )=197,55 Дж/моль∙К) 

1) 197,55 кДж; 2) - 514,5 кДж; 3) - 205,04 кДж; 4) - 213,66 кДж. 

7. Швидкість реакції збільшиться у … разів, якщо початкова концентрація 

вихідних речовин у системі 22 COClClCO   дорівнювала ( 3/ дммоль ):  CO

= 0,3;  2Cl = 0,2, а через деякий час концентрації  CO  підвищили до 0,6, а 

 2Cl  - до 1,2. 

1) 6; 2) 8; 3) 12; 4) 10. 

 

8. Температуру газоподібної суміші слід підвищити для збільшення швидкості 

реакції у 16 разів (температурний коефіцієнт дорівнює 2) на… 

1) 20°; 2) 30°; 3) 40°; 4) 50°. 

 

9. Константа рівноваги реакції        ГГГграфіт НCOOHC 22   

1) 

  
 OH

HCO
KP

2

2

; 2) 

 
  2

2

HCO

OH
KP 

; 3)  2

1

CO
KP 

; 4) 

 
  2

2

HC

OH
KP 

. 

 

10. Напрям зміщення рівноваги реакції:      ГграфітГ COCCO 22   під час 

підвищенні тиску  

1) не зміститься; 2) у бік кінцевих продуктів; 3) у бік вихідних речовин; 4) має 

лінійний характер. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 13. 

Доповніть 

1. Фази, які містять дві або більше індивідуальних речовин, називаються… 

2. Будь яка зміна стану системи, пов’язана із зміною навіть одного 

параметру, називається… 

3. Якщо швидкості прямої і зворотної реакцій стають однаковими наступає 

стан… 

4. Встановіть відповідність 

Діючий фактор Зміщення рівноваги 

1) зниження тиску а) у бік більшого об’єму системи 

2) зниження температури б) у бік екзотермічного процесу 

3) зниження концентрації в) у бік вихідних речовин 

 

Оберіть правильну відповідь 

5. Ентальпія утворення рідкої води дорівнює, якщо при взаємодії 2 моль 

водню і 1 моль кисню виділилося 571,66 кДж тепла 

 1) - 285,83 кДж/моль; 2) 285,83 кДж/моль; 3) - 571,66 кДж/моль; 4)    

571,66 кДж/моль. 

6. Енергія Гібса (∆Gº) реакції  

      ГГГГ ClOHHClO 2)(22 24  ; ∆Hº= - 114,5 кДж  

 (Sº( )(2 ГOH )=188,72 Дж/моль∙К; Sº(  ГCl2 )=222,98 Дж/моль∙К; 

 Sº(  ГHCl )=186,79 Дж/моль∙К; Sº(  ГO2 )=205,04 Дж/моль∙К ) дорівнює: 

 1) 9,67 кДж; 2) - 9,67 кДж; 3) 7,9 кДж; 4) - 9,45 кДж. 

7. Швидкість прямої реакції     )(22 2 ГГГ HClClH   під час підвищення тиску 

у 6 разів зростає   

1) у 6 разів; 2) у 36 разів; 3) у 28 разів; 4) у 12 разів. 

8. Константа рівноваги реакції        ГГГГ HCOOHCH 2224 42   

1) 

  

  224

4
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OHCH

HCO
KP 

; 2) 

 

  222

4
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; 3) 

  

  422
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4) 
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2

2

H
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KP 

. 

 

9. Температуру газоподібної суміші слід підвищити для збільшення швидкості 

реакції у 16 разів (температурний коефіцієнт дорівнює 4) на … 

1) 20°; 2) 30°; 3) 40°; 4) 50°. 

10. Реакція, у якій збільшення об’єму системи призводить до зміщення 

рівноваги у бік вихідних речовин – це … 

  1)       ГГГ SOOSO 322 22  ; 2)    )(242 2 ГГ NOON  ; 

  3)     )(22 2 ГГГ HClClH 
;   4)     )(22 2 ГГГ HIIH 

.  
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 14. 

Доповніть 

1. Речовини, які входять до складу фаз, називаються… 

2. Стан системи з термодинамічними параметрами, які нерівномірно 

змінюються у часі, називається… 

3. Відношення добутку рівноважних молярних концентрацій продуктів реакції 

до добутку рівноважних концентрацій вихідних речовин, зведених  у 

ступені, що відповідають їх стехіометричним коефіцієнтам, називається… 

4. Встановіть відповідність 

Закони 

термодинаміки 

Формулювання 

1) перший а) вічний двигун першого роду є не можливим (неможливо 

одержати роботу, якщо не витратити не це енергію)  

2)другий б) якщо у будь-якому процесі енергія одного типу зникає, 

тоді замість неї з’являється енергія в іншій формі у 

кількості, яка строго еквівалентна першому 

 в) теплота не може переходити сама собою від менш 

нагрітого тіла до більш нагрітого 

 г) процес є неможливим, якщо єдиним результатом його є 

перетворення теплоти у роботу. Неможливо одержати 

вічний двигун другого роду.   

Оберіть правильну відповідь 

5. Ентальпія утворення газоподібного окису азоту (I) дорівнює, якщо при 

взаємодії 1 моль азоту і 0,5 моль кисню поглинулося 82 кДж тепла. 

1) - 164 кДж/моль; 2) 164 кДж/моль; 3) - 82 кДж/моль; 4) 82 кДж/моль. 

6. Энергия Гібса (∆Gº)  реакції      ГГГ NHHN 322 23  ;  ∆Hº = - 92,4 кДж; 

 Sº(  ГN2 )=200,00 Дж/моль∙К; Sº(  ГNH 3 )=192,66 Дж/моль∙К;  

 Sº(  ГH 2 )=130,52 Дж/моль∙К) дорівнює: 

 1) 30,90 кДж; 2) - 30,90 кДж; 3) 10,45 кДж; 4) - 10,45 кДж. 

7. Швидкість прямої реакції        ГГГГ
OНNOONH 223 6454   зміниться, 

якщо збільшити тиск системи у 2 рази: 

 1) у 2 рази; 2) у 16 разів; 3) у 512 разів; 4) у 216 разів. 

8. Температуру газоподібної суміші слід підвищити для збільшення швидкості 

реакції у 8 разів (температурний коефіцієнт дорівнює 2) на… 

 1) 20°; 2) 30°; 3) 40°; 4) 50°. 

9. Константа рівноваги реакції      ГГГ NOONO 22 22   

1) 
 
 2NO

NO
KP  ; 2) 

 

 2
2
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O
K P  ; 3) 
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2

2 1

NOO

NO
KP  ; 4) 
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2

2
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NOO
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10. Реакція, у якій збільшення об’єму системи не призведе до зміщення 

рівноваги, − це… 

 1)     )(322 22 ГГГ SOOSO 
; 2)   )(242 2 ГГ NOON 

; 
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3)     )(22 2 ГГГ HClClH 
; 4)     )(322 23 ГГГ NHHN 

. 

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 15. 

Доповніть 

1. Сукупність параметрів стану визначає… 

2. Стан системи, якщо термодинамічні параметри з часом самовільно не 

змінюються і зберігають постійні значення у межах кожної фази, а енергія 

мінімальна, називається… 

3. Якщо подіяти на систему, яка знаходиться у стані хімічної рівноваги зовні, 

то рівновага зміщується у напрямку, у який … 

4. Встановіть відповідність 

Шлях процесу Постійний параметр стану 

1) ізобарний а) тиск 

2) ізохорний б) об’єм 

3) ізотермічний в) температура 

Оберіть правильну відповідь 

5. Ентальпія утворення газоподібного аміаку дорівнює, якщо під час взаємодії  

3 моль водню і 1 моль азоту виділилося 91,88 кДж тепла  

 1) - 91,88 кДж/моль; 2) 45,94 кДж/моль; 3) - 45,94 кДж/моль; 4) 91,88 кДж/моль. 

6. Зміна ентропії (∆Sº)  реакції     )(322 23 ГГГ NHHN  , для якої  

 Sº(  ГN2 )=200,00 Дж/моль∙К; Sº( )(3 ГNH )=192,66 Дж/моль∙К;  

 Sº(  ГH 2 )=130,52 Дж/моль∙К дорівнює: 

1) 192,66 Дж/К; 2) - 206,20 Дж/К; 3) 287,9 Дж/К; 4) - 345,2 Дж/К. 

7. Швидкість прямої реакції     )(22 2 ГГГ HClClH   під час збільшення тиску 

у 4 рази зростає:  

1) у 4 рази; 2) у 8 разів; 3) у 16 разів; 4) у 12 разів. 

8. Температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює, якщо під час 

підвищення температури на 60º швидкість реакції збільшилася у 64 рази 

1) 2; 2) 3; 3) 4; 4) 5. 

9. Константа рівноваги реакції        ГГГграфіт NCOONC 222 22  , якщо 

рівноважні концентрації ( 3/ дммоль ) дорівнюють:  2N =0,4;  ON2 =0,2;  2CO

=0,06  

 1) 0,16; 2) 0,40; 3) 0,24; 4) 0,32. 

10. Реакція, хімічна рівновага якої зміститься у бік утворення вихідних речовин 

як під час зниження температури, так і під час зростання тиску: 

1)     )(22 2 ГГГ NOON  ; ∆Нº <0; 

2)     )(223 22 ГГГ OSOSO  ; ∆Нº >0; 

3)      жГГГ OHClOHCl 2)(22 224  ; ∆Нº <0; 

4)     )(22 2 ГГГ HClClH  ; ∆Нº <0. 



 

ТЕМА V. ДИСПЕРСНІ СИСТЕМИ. РОЗЧИНИ 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 1. 

 

Доповніть 

1. Системи, які утворюються при розподіленні одної речовини у стані 

тонкого подрібнення (диспергування) в іншій, яка є неперервною фазою, 

називаються… 

2. Поглинання газів, пари і розчинених речовин поверхнею інших речовин, 

називається… 

3. Компонент, кількість якого у розчині більша або агрегатний стан якого не 

змінюється при утворенні розчину, називається… 

4. Розчин, утворення якого не пов’язано зі зміною об’єму і тепловим 

ефектом, називають… 

5. Встановіть відповідність 

 

Теорія Положення 

1) фізична а) розчин – хімічна речовина; 

2) хімічна б) розчин –газова суміш; 

 в) розчинник і розчинена речовина не 

змінюють своєї природи. 

 

Оберіть правильну відповідь 

6. Маса (г) кристалогідрату   OHNOCu 223 3 , потрібна для приготування 

470 г 20% розчину нітрату міді (II), дорівнює… 

1) 73,0; 2) 121,0; 3) 182,5; 4) 605,0. 

 

7. Молярна концентрація розчину, який містить сульфат алюмінію масою 8 г 

у воді масою 25 г, дорівнює (густину розчину прийняти рівною 1) 

1) 0,52; 2) 0,73; 3) 0,65; 4) 0,48. 

8. Масова доля розчину дорівнює, якщо його одержують змішуванням 

розчинів масами 120 г і 250 г з масовими долями 20%  і 30% відповідно 

1) 25,4 %;   2) 26,8 %; 3) 31,3 %; 4) 27,5 %. 

 

9. Молярна концентрація еквіваленту кислоти дорівнює, якщо для 

нейтралізації її розчину об’ємом 20 3см  треба 36 3см  0,01 н. розчину лугу 

1) 0,018 н.; 2) 0,025 н.; 3) 0,220 н.; 4) 0,009 н. 

 

10. Маса сечовини   CONH
22  дорівнює, якщо її розчинили у воді масою 

150 г, температура кипіння розчину зросла на 0,36 градусів 

1) 7,45 г; 2) 2,51 г; 3) 8,42 г; 4) 6,23 г.  
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 2 

 

Доповніть 

1. Гетерогенні системи, які складаються з двох або більшої кількості фаз з 

сильно розвинутою поверхнею розділу між ними, називається… 

2. Поглинання газу або пари усім об’ємом твердого тіла, називається… 

3. Система, у якій швидкість розчинення  p  менша за швидкість 

кристалізації  кр , називається… 

4. Розчин, у якому кількість розчиненої речовини дуже мала у порівнянні з 

кількістю розчинника і взаємодією молекул розчиненої речовини з 

розчинником можна знехтувати, називається… 

5. Встановіть відповідність 

 

Тип дисперсної 

системи 

Характеристика 

1)суспензія а) тверді частинки, врівноважені у рідині; 

2) паста б) тверді частинки, врівноважені в емульсії рідини, 

концентровані; 

3) емульсія в) рідини, які не змішуються; 

4) піна г) складаються з комірок, які заповнені газом і 

відокремлені одна від одної рідкими або твердими 

плівками з дуже малою товщиною. 

 

Оберіть правильну відповідь 

6. Маса (г) 6% розчину хлориду алюмінію, до якого слід додати 30 г хлориду 

алюмінію, щоб одержати 12% розчин, дорівнює 

1) 150; 2) 260; 3) 440; 4) 500. 

 

7. Мольна концентрація розчину, який містить сульфат натрію масою 5 г у 

воді масою 55 г, дорівнює (густину розчину вважати рівною 1) 

1) 0,52; 2) 0,59; 3) 0,65; 4) 0,48. 

8. Масова доля розчину дорівнює, якщо його одержують змішуванням 

розчинів масами 200 і 250 г з масовими долями 10 і 40% відповідно 

1) 25,4 %; 2) 26,7 %; 3) 31,3 %; 4) 27,5 %. 

 

9. Еквівалентна концентрація сірчаної кислоти дорівнює, якщо її титр 0,049 
3смг  

1) 0,1 
3дммоль ; 2) 1 

3дммоль ; 3) 0,5 
3дммоль ; 4) 1,2 

3дммоль . 

 

10. Маса сечовини   CONH
22  дорівнює, якщо при її розчиненні у воді 

масою 200 г температура кипіння збільшилася на 0,3 градуси 

1) 6,92 г; 2) 5,74 г; 3) 7,25 г; 4) 8,72 г. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 3. 

 

Доповніть 

1. Процес подрібнення і рівномірного розподілення речовини у 

газоподібному, рідкому або твердому середовищах називається… 

2.  Поглинання однієї речовини іншою, яке супроводжується хімічними 

реакціями, називається… 

3. Структуровані колоїдні системи називаються… 

4. Однобічна дифузія відповідного сорту частинок у розчин через 

напівпроникну перепону називається… 

5. Встановіть відповідність 

 

Тип розчину Визначення 

1) ненасичений А) система, у якій швидкість розчинення більша за 

швидкість кристалізації; 

2) насичений Б) система, у якій швидкість розчинення дорівнює 

швидкості кристалізації; 

3) пересичений В) система, у якій швидкість розчинення менша за 

швидкість кристалізації. 

 

Оберіть правильну відповідь 

6. Маса (г) 10% розчину нитрата натрію, до якого слід додати 20 г нитрата 

натрію для того, щоб одержати 15% розчин, дорівнює 

1)150; 2) 240; 3) 340; 4) 450. 

 

7. Масова доля 5 М 42SOH  (ρ=1,289 
3смг ) дорівнює 

1) 28 %; 2) 35 %; 3) 41 %; 4) 38 %. 

 

8. Масова доля розчину дорівнює, якщо його одержують змішуванням 

розчинів масами 250 г і 200 г з масовими долями 10%  і 25% відповідно 

1) 15,4 %; 2) 6,7 %; 3) 21,3 %; 4) 16,7 %. 

 

9. Еквівалентна концентрація розчину лугу дорівнює, якщо для його 

нейтралізації об’ємом 2,0 
3дм  витрачено 0,5 

3дм  2,0 н. розчину кислоти 

1) 0,2 н.; 2) 0,3 н.; 3) 0,5 н.; 4) 0,6 н. 

 

10. Масова доля гліцерину ( 383 OHC ) дорівнює, якщо водний розчин кипить 

при 100,52 ºС.  

1) 4,03 %; 2) 3,02 %; 3) 2,84 %; 4) 8,42 %. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 4. 

 

1. Кількісною характеристикою дисперсності речовини є… 

2.  Явище, коли дві речовини, які не розчиняються одна в одній, знаходяться 

у тісному дотику і під дією міжмолекулярних або інших сил настільки 

міцно прилипають одна до одної, що для їх розділення потрібно виконати 

відповідну роботу, називається… 

3. Властивість відповідної речовини розчинятися  у певному розчиннику 

називається… 

4. Сила, яка обумовлює осмос, що віднесена до одиниці поверхні 

напівпроникної перепони, називається… 

5. Встановіть відповідність 

 

Явище Характеристика 

1) сорбція а) поглинання речовин із однієї фази іншою фазою; 

2) адсорбція б) поглинання газів, пари і розчинених речовин 

поверхнею твердого тіла; 

3) абсорбція в) поглинання газу або пари рідиною; 

4) елюція г) видалення адсорбованих речовин з адсорбентів за 

допомогою розчинників. 

 

Оберіть правильну відповідь 

6. Маса (г) 12% розчину сульфату заліза, до якого слід додати 15 г сульфата 

заліза для того, щоб одержати 20% розчин, дорівнює 

1) 150; 2) 260; 3)440; 4) 500.  

 

7. Мольна концентрація розчину, який містить нітрат міді (II) масою 6 г у 

воді масою 45 г, дорівнює (густину розчину вважати рівною 1) 

1) 0,42; 2) 0,55; 3) 0,63; 4) 0,38. 

 

8. Масова доля розчину дорівнює, якщо його одержують змішуванням 

розчинів масами 120 г і 180 г з масовими долями 22%  і 31% відповідно 

1) 25,4 %; 2) 41,7 %; 3) 27,4 %; 4) 27,5 %. 

 

9. Еквівалентна концентрація розчину хлориду барію дорівнює, якщо він 

масою 2,08 г міститься у розчині об’ємом 250 
3cм   

1) 0,08 н.; 2) 0,04 н.; 3) 0,06 н.; 4) 0,10 н. 

10. Температура кристалізації розчину сечовини   CONH
22  з масовою долею 

15% дорівнює 

 1) - 5,47 °С; 2) 105,47 °С; 3) 5,47 °С; 4) 94,53 °С. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 5. 

 

Доповніть 

1. Суцільна неперервна фаза називається… 

2. З’єднання частинок у більш великі агрегати називається… 

3. Продукти, які одержують при сольватації називаються… 

4. Осмотичний тиск дорівнює тому тиску, який створювала би розчинена 

речовина, якщо б вона у вигляді ідеального газу займала той же самий 

об’єм, який займає розчин, при тій же самій температурі… 

5. Встановіть відповідність 

 

Дисперсна система Розмір частинок 

1) істинний розчин а) від 
910

до 
710

м; 

2) колоїдні розчини б) менше 910  м; 

3) грубодисперсна система в) від 
710

до 
610

м. 

  

Оберіть правильну відповідь 

6. Маса (г) 12 % розчину сульфату алюмінію, у якому слід розчинити 10 г 

сульфату алюмінію, щоб одержати 17 % розчин, дорівнює 

1) 34; 2) 142; 3)166; 4) 200. 

 

7. Мольна концентрація розчину, який містить сульфат міді (II) масою 12 г у 

воді масою 60 г, дорівнює (припустити, що густина розчину дорівнює 

одиниці) 

1) 1,04; 2) 1,55; 3) 0,83; 4) 0,98. 

 

8. Масова доля розчину дорівнює, якщо його одержали змішуванням 

розчинів масами 150 і 200 г з масовими долями 25 і 36 відповідно 

1) 25,4 %; 2) 41,7 %; 3) 31,3 %; 4) 27,5 %. 

 

9. Еквівалентна концентрація азотної кислоти дорівнює, якщо титр її 

розчину 0,0126 3смг  

1) 0,3 н.; 2) 0,2 н.; 3) 0,4 н.; 4) 0,5 н. 

 

10. Осмотичний тиск розчину дорівнює, якщо при 17ºС у 250 3см  його 

міститься 0,2 моль речовини 

1) 1678 кПа; 2) 1928 кПа; 3) 2993 кПа; 4) 3075 кПа. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 6. 

 

1. Подрібнені частинки, які знаходяться у дисперсійному середовищі, 

називаються … 

2. Видалення адсорбованих речовин з адсорбентів називається … 

3. Гомогенні, рівноважні, багатокомпонентні системи, які досягли максимуму 

енергії Гібса за рахунок усіх видів взаємодії між усіма видами частинок, 

називаються … 

4. Відносне зниження тиску насиченої пари розчинника над розчином 

дорівнює молярній долі розчиненої речовини, що не випаровується …  

5. Встановіть відповідність 

Закон Формулювання 

1) Вант-Гофа а) зниження тиску пари над розчином у 

порівнянні з тиском над чистим розчинником 

викликає підвищення температури кипіння і 

зниження температури кристалізації у 

порівнянні з чистим розчинником; 

2) Рауля б) відносне зниження тиску насиченої пари 

розчинника над розчином дорівнює молярній 

долі розчиненої речовини, яка не 

випаровується; 

3) наслідок із закону Рауля в) осмотичний тиск дорівнює тому тиску, 

який викликала би розчинена речовина, якщо 

б вона у вигляді ідеального газу займала той 

самий об’єм, який займає розчин, при тій 

самій температурі 

 

Оберіть правильну відповідь 

6. Маса (г) 15% розчину хлориду калію, у якому слід розчинити 9 г хлориду 

калію, щоб одержати 18% розчин, дорівнює 

1) 246; 2) 342; 3) 166; 4) 200. 

7. Молярна концентрація розчину дорівнює, якщо хлорид алюмінію масою 

13,35 г  розчинили у 200 3см  розчину 

1) 0,8; 2) 0,5; 3) 0,2; 4) 0,3. 

8. Масова доля розчину нітрата заліза, який одержали  змішуванням розчинів 

нітрата заліза масами 120 і 150 г з масовими долями 12 і 24% відповідно, 

дорівнює 

1) 18,7 %; 2) 25,4 %; 3) 32,5 %; 4) 43,5 %. 

9. Еквівалентна концентрація кислоти дорівнює, якщо для нейтралізації її 

розчину об’ємом 25 3см  знадобилося 50 3см  0,1 н. розчину лугу 

1) 0,18 н.; 2) 0,20 н.; 3) 0,30 н.; 4) 0,10 н. 

10. Масова доля камфори  OHC 1610  дорівнює, якщо водний розчин 

кристалізується при – 0,93 ºС 

1) 8,03 %; 2) 7,06 %; 3) 3,54 %; 4) 5,12 %. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 7 

 

Доповніть 

1. Система, у якій частинки дисперсної фази мають однаковий розмір, 

називаються… 

2. Розчинені речовини, які підвищують поверхневий натяг розчинника, 

називаються … 

3. Система, у якій швидкість розчинення ( pV ) більша ніж швидкість 

кристалізації ( kV ), називається … 

4. Зниження тиску пари над розчином у порівнянні з чистим розчинником 

викликає підвищення температури кипіння і зниження температури 

кристалізації розчинів у порівнянні з чистим розчинником  

5. Встановіть відповідність 

 

Тип дисперсної системи Дисперсійне середовище і дисперсна 

фаза 

1) суспензія а) рідина – тверда речовина 

2) емульсія б) рідина – рідина 

3) піна в) рідина – газ 

4) аерозоль г) газ – рідина  

 

Оберіть правильну відповідь 

6. Маса (г) 20% розчину нітрата калію, яка необхідна для виготовлення 600 г 

8% розчину, дорівнює 

1) 240; 2) 78; 3) 680; 4) 900. 

 

7. Мольна концентрація ( 3дммоль ) розчину дорівнює, якщо 12 г хлориду 

калію розчинили у 150 3см  розчину  

1) 1,07; 2) 1,15; 3) 0,92; 4) 1,03. 

 

8. Масова доля розчину нітрата заліза, який одержали змішуванням розчинів 

нітрата заліза масами 120 і 150 г з масовими долями 12 і 24% відповідно, 

дорівнює 

1) 18,7 %; 2) 25,4 %; 3) 32,5 %; 4) 43,5 %. 

 

9. Еквівалентна концентрація соляної кислоти дорівнює, якщо її титр 

0,00365 3смг  

1) 0,1 
3дммоль ; 2) 1 

3дммоль ; 3) 0,5 
3дммоль ; 4) 1,2 

3дммоль . 

 

10. Маса цукру  122212 OHC  дорівнює, якщо при її розчиненні у воді масою 

250 г температура кипіння розчину 100,1 ºС 

1) 26,90 г; 2) 15,74 г; 3) 17,21 г; 4) 18,75 г. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 8. 

 

Доповніть 

1. Система, у якій частки дисперсійної фази мають різний розмір, 

називається … 

2. Розчинені речовини, які знижують поверхневий натяг розчинника, 

називаються… 

3. Система, у якій швидкість розчинення ( pV ) дорівнює швидкості 

кристалізації ( kV ), називається … 

4. Розклад розчиненої речовини на іони під дією молекул розчинника 

називається … 

5. Встановіть відповідність 

 

Тип дисперсної 

системи 

Характеристика 

1) суспензія а) рідини, що не змішуються; 

2) паста б) концентровані урівноважені тверді частинки у 

рідині; 

3) емульсія в) тверді частинки, урівноважені у рідині; 

4) піна г) складається з комірок, що заповнені гумою і 

відокремлені одна від одної рідкими або твердими 

плівками дуже малої товщини;  

 

Оберіть правильну відповідь 

6. Маса (г) 5% розчину нітрату калію, у якому слід розчинити 19 г нітрату 

калію, щоб одержати 15% розчин, дорівнює 

1) 154,8; 2) 174,2; 3) 116,6; 4) 161,5. 

7. Молярна концентрація ( 3дммоль ) 0,6 н. розчину сульфату цинку 

дорівнює  

1) 0,8; 2) 0,5; 3) 0,2; 4) 0,3. 

8. Масова доля (ω, %) розчину сірчаної кислоти, який одержали змішуванням 

розчинів сірчаної кислоти масами 300 і 500 г з масовими долями 20 і 40 % 

відповідно, дорівнює 

1) 10,5; 2) 11,5; 3) 20,3; 4) 32,5. 

9. Еквівалентна концентрація сірчаної кислоти дорівнює, якщо її молярна 

концентрація 0,1  3дммоль   

1) 0,5 н.; 2) 0,4 н.; 3) 0,1 н.; 4) 0,2 н.. 

10. Температура кристалізації водного розчину сульфату натрію, що містить 

сульфат натрію масою 14,2 г у воді масою 200 г, дорівнює   

1) - 0,93 °С; 2) 0,93 °С; 3) - 0,73 °С; 4) 0,73 °С. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 9. 

 

Доповніть 

1. Дисперсна система, що утворена твердими частинками діаметром більш 

100 мкм у рідині називається … 

2. Видалення адсорбованих речовин з адсорбентів за допомогою 

розчинників, називається … 

3. Маса розчиненої речовини, що міститься у 1 3см  розчину називається … 

4. Речовини, що розкладаються у розчинах або розплавах на позитивно 

заряджені (катіони) і негативно заряджені іони (аніони), називаються … 

5. Встановіть відповідність 

 

Дисперсне середовище Визначення 

1) золь а) гранично-високодисперсна 

система 

2) гель б) структурована колоїдна система 

 

Оберіть правильну відповідь 

6. Маса (г) 15 % розчину хлориду алюмінію, яка необхідна для приготування 

450 г 6 % розчину, дорівнює  

1) 47,64; 2) 153,00; 3) 180,00; 4) 497,00. 

 

7. Молярна концентрація ( 3дммоль ) 0,3 н. розчину хлориду заліза (III) 

дорівнює  

1) 0,1; 2) 0,9; 3) 0,6; 4) 0,3.  

 

8. Масова доля розчину нітрату срібла, що одержали змішуванням розчинів 

нітрату срібла масами 150 і 250 г з масовими долями 20 і 40 % відповідно, 

дорівнює 

1) 15,5 %; 2) 25,4 %; 3) 32,5 %; 4) 43,5 %. 

 

9. Еквівалентна концентрація розчину нітрату натрію дорівнює, якщо нитрат 

натрію масою 5 г міститься у 160 3см  розчину 

1) 0,27 н.; 2) 0,37 н.; 3) 0,42 н.; 4) 0,54 н. 

 

10. Тиск насиченої пари над 5 % водним розчином сечовини   CONH
22  

при 25ºС дорівнює (тиск насиченої пари води при цій температурі дорівнює 

3,166 кПа)  

1) 2,899 кПа; 2) 3,119 кПа; 3) 3,478 кПа; 4) 1,957 кПа. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 10. 

 

Доповніть 

1. Дисперсна система, що утворена краплинами однієї рідини, яка 

розподілена в іншій рідині з дуже низькою взаємною розчинністю, 

називається … 

2. Гранично-високодисперсна система називається … 

3. Кількість еквівалентів розчиненої речовини, що містяться у 1 
3дм

розчину, називається … 

4. Відношення кількості молекул, що розпалися на іони, до загальної 

кількості молекул розчиненої речовини, називається … 

5. Встановіть відповідність 

 

Закон Математичний вираз 

1) Вант-

Гофа 

а)

     BBAAAABAAA MmMmMmnnnXppp  00

; 

2) Рауля б) 
cRTpосм 

, кПа. 

 

Оберіть правильну відповідь 

6. Масова доля розчину дорівнює, якщо 25 г гідрокарбонату натрію 

розчинили 120 г води  

1) 17,24 %; 2) 15,37 %; 3) 18,56 %; 4) 14,52 %. 

 

7. Молярна концентрація розчину сульфату заліза (II) дорівнює, якщо він 

масою 2,8 г знаходиться у 200 3см  розчину  

1) 0,15 
3дммоль ; 2) 0,09 

3дммоль ; 3) 0,05 
3дммоль ; 4) 0,24 

3дммоль . 

 

8. Масова доля розчину сульфату алюмінію, який одержали змішуванням 

розчинів масами 100 і 250 г з масовими долями 15 і 20 % відповідно, 

дорівнює 

1) 18,57 %; 2) 22,24 %; 3) 32,51 %; 4) 43,45 %. 

 

9. Еквівалентна концентрація 0,7 М розчину сірчаної кислоти дорівнює  

1) 0,7; 2) 1,4; 3) 0,35; 4) 2,1 . 

 

10. Температура кристалізації розчину етилового спирту з масовою долею 35 

% дорівнює   

1) 25,47 °С; 2) - 10,23 °С; 3) 10,23 °С; 4) - 21,77 °С.  
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 11. 

 

1. Дисперсні системи з діаметром дисперсної фази від 100 мкм до 1 нм у 

рідині називаються … 

2. Вільне осадження частинок у в’язкому середовищі під дією гравітаційного 

поля, називають … 

3. Кількість молей розчиненої речовини, яка міститься у 1 3дм розчину, 

називається … 

4. Електроліти, які при розчиненні у воді практично повністю дисоціюють 

на іони, називаються … 

 

 

5. Встановіть відповідність 

Процес Визначення 

1) осмос а) взаємне проникнення частинок, яке приводить до 

вирівняння концентрації і встановленню рівноважного 

розподілення частинок цього виду у середовищі; 

2) дифузія б) однобічна дифузія визначеного сорту частинок у розчин 

через напівпроникну перепону. 

 

Оберіть правильну відповідь 

6. Маса води (г), у якій потрібно розчинити  4ZnSO ∙ OH 27  масою 57,4 г для 

приготування 8 % розчину сульфату цинку (II) дорівнює  

1) 25,2; 2) 52,8; 3) 345,1; 4) 370,0. 

 

7. Молярність концентрованої соляної кислоти (ρ=1,18 3смг ), яка містить 

36,5%   HCl , дорівнює:  

1) 1,18 
3дммоль ; 2) 118 

3дммоль ; 3) 5,18 
3дммоль ; 4) 11,8 

3дммоль . 

 

8. Масова доля розчину нітрату срібла, що одержали змішуванням розчинів 

нітрату срібла масами 140 і 180 г з масовими долями 14 і 30 % відповідно, 

дорівнює 

1) 15 %; 2) 23 %; 3) 32 %; 4) 43 %. 

 

9. Еквівалентна концентрація розчину нітрату срібла дорівнює, якщо нитрат 

срібла масою 12 г міститься у 120 3см  розчину 

1) 0,59; 2) 0,47; 3) 0,72; 4) 0,63. 

 

10. Мольна маса розчиненої речовини, якщо неелектроліт масою 0,512 г у 

бензині масою 100 г кристалізується при температурі 5,296 ºС (температура 

кристалізації бензину 5,500 ºС, kpK =5,1), дорівнює 

1) 223 
мольг

; 2) 132 
мольг

; 3) 84 
мольг

; 4) 128 
мольг

. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 12. 

 

Доповніть 

1. Дисперсна система, яка складається з частинок рідини або твердих 

речовин, які розподілені у газі, називається … 

2. Кількість грамів розчиненої речовини, яке міститься у 100 г розчину, 

називається … 

3. Зниження тиску пари над розчином у порівнянні з чистим розчинником 

викликає підвищення температури кипіння і зниження температури 

кристалізації розчинів у порівнянні з чистим розчинником … 

4. Електроліти, які при розчиненні у воді дисоціюють на іони лише частково, 

називаються … 

 

5. Встановіть відповідність 

 

Теорія Положення 

1) фізична а) розчин – хімічна речовина 

2) хімічна б) розчин – це газова суміш 

 в) розчинник і розчинена речовина не змінюють своєї 

природи 

 

Оберіть правильну відповідь 

6. Кількість (моль) сульфату калію, необхідна для взаємодії з хлоридом 

барію, який міститься у 121,3 3см  8 % розчину (густиною 1,071 3смг ), 

дорівнює 

1) 0,03; 2) 0,05; 3) 0,06; 4) 0,08. 

 

7. Молярна концентрація ( 3дммоль ) розчину дорівнює, якщо 0,585 г 

хлориду натрію розчинено у 100 3см  розчину  

1) 0,8; 2) 0,4; 3) 0,2; 4) 0,1. 

 

8. Масова доля розчину, який одержали змішуванням розчинів масами 130 і 

120 г з масовими долями 15 і 20 % відповідно, дорівнює 

1) 18,7 %; 2) 17,4 %; 3) 32,5 %; 4) 43,5 %. 

 

9. Еквівалентна концентрація 0,8 М розчину соляної кислоти дорівнює  

1) 0,8 н.; 2) 1,6 н.; 3) 0,4 н.; 4) 0,3 н. 

 

10. Температура кипіння водного розчину сульфату натрію з масовою долею 

25 % дорівнює   

1) 82,22 °С; 2) 98,78 °С; 3) 101,22 °С; 4) 1,22 °С. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 13. 

 

Доповніть 

1. Аерозолі з рідкою дисперсною фазою називаються … 

2. Процес поглинання однієї речовини (сорбтив) іншою (сорбент), незалежно 

від механізму поглинання, називається … 

3. Кількість розчиненої речовини у визначеній масі (визначеному об’ємі) 

розчину або розчинника називається … 

4. Розклад розчиненої речовини на іони під дією молекул розчинника 

називається … 

5. Встановіть відповідність 

Тип розчину Визначення 

1) ненасичений а) система, у якій швидкість розчинення більша за 

швидкість кристалізації; 

2) насичений б) система, у якій швидкість розчинення дорівнює 

швидкості кристалізації; 

3) перенасичений в) система, у якій швидкість розчинення менша за 

швидкість кристалізації. 

Оберіть правильну відповідь 

6. Маса (г) 10 % розчину хлориду алюмінію, яка необхідна для приготування 

250 г 4 % розчину, дорівнює 

1) 100; 2) 150; 3) 180; 4) 90.  

 

7. Молярна концентрація ( 3дммоль ) 0,6 н. розчину сульфату алюмінію  

дорівнює  

1) 0,1; 2) 0,9; 3) 0,6; 4) 0,2.  

 

8. Масова доля розчину хлориду калію дорівнює, якщо його одержали 

змішуванням розчинів масами 250 і 200 г з масовими долями 15 і 26 % 

відповідно 

1) 10,9 %; 2) 19,9 %; 3) 30,7 %; 4) 25,5 %. 

 

9. Еквівалентна концентрація розчину дорівнює, якщо 13,35 г хлориду 

алюмінію розчинили у 200 3см  розчину 

1) 0,8; 2) 0,5; 3) 1,2; 4) 1,5. 

 

10. Осмотичний тиск розчину дорівнює, якщо при 27ºС у 500 3см  його 

міститься 0,6 моль речовини 

1) 1678 кПа; 2) 1980 кПа; 3)2993 кПа; 4) 3075 кПа. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 14. 

 

Доповніть 

1. Дисперсна система, яка виникає при горінні, деструкційній перегонці і 

возгонці твердих речовин і конденсації їх пари, яка відбувається після 

цього, а також у результаті хімічних реакцій газоподібних речовин з 

утворенням нової фази, називається … 

2. Дисперсна система, яка містить газ, що диспергувався у рідині, яка 

вироджується до тонких плівок, що розділяють окремі бульбашки газу, 

називається … 

3. Осадження частинок під дією сили ваги називається … 

4. Відношення кількості молекул, які розпалися на іони, до загальної 

кількості молекул розчиненої речовини, називається … 

5. Встановіть відповідність 

 

Ступінь дисоціації Характер електроліту 

1) більше ніж 30 % а) слабкий 

2) від 3 до 30 % б) сильний 

3) менша за 3 % в) середньої сили 

 

Оберіть правильну відповідь 

6. Колоїдний розчин відрізняється від істинного  

1) кольором; 2) прозорістю; 3) розміром частинок; 4) запахом. 

 

7. Молярна концентрація ( 3дммоль ) розчину соляної кислоти дорівнює, 

якщо у розчині об’ємом 250 3см  міститься HCl  масою 3,65 г  

1) 0,2; 2) 0,3; 3) 0,4; 4) 0,5. 

 

8. Масова доля (ω, %) сірчаної кислоти у кінцевому розчині дорівнює, 

змішали 0,5 3дм  7 % розчину сірчаної кислоти (густина 1,046 3смг ) і 150 г 

25 % розчину кислоти   

1) 10; 2) 11; 3) 20; 4) 28. 

 

9. Еквівалентна концентрація 0,3 М розчину азотної кислоти дорівнює  

1) 0,1; 2) 0,3; 3) 0,4; 4) 0,6 . 

 

10. Температура кристалізації водного розчину сульфату калію з масовою 

долею 20% дорівнює   

1) - 2,67 °С; 2) 2,67 °С; 3) - 1,73 °С; 1) 1,73 °С. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 15. 

 

Доповніть 

1. Аерозолі з твердою дисперсною фазою, які утворюються при конденсації 

летючих речовин, називаються … 

2. Дисперсна фаза, яка утворюється з природного туману, газових викидів 

промислових підприємств і двигунів внутрішнього згоряння, називається 

… 

3. Складна, термодинамічно стійка хімічна система, яка утворена 

розчинником, розчиненою речовиною і продуктами їх взаємодії, 

називається … 

4. Кількість молей розчиненої речовини, які містяться у 1000 г розчинника, 

називається … 

5. Встановіть правильну послідовність 

Теорія електролітичної дисоціації: 

1) електроліти при розчиненні у воді розкладаються (дисоціюють) на 

позитивні і від’ємні іони; 

2) під дією електричного струму позитивно заряджені іони рухаються до 

катоду, від’ємно заряджені іони – до аноду. Тому перші називаються 

катіонами, а другі – аніонами; 

3) дисоціація – процес зворотній, тому що паралельно відбувається 

розпад молекул на іони (дисоціація) і процес з’єднання іонів у 

молекули (асоціація). 

Оберіть правильну відповідь 

6. Масова доля гідроксиду калію (ω, %) після випаровування 5 3дм  10 % 

розчину гідроксиду калію (густина 1,1 3смг ) до 2,5 кг, дорівнює  

1) 6,5; 2) 18,3; 3) 22,0; 4) 29,5. 

7. Молярна концентрація ( 3дммоль ) 0,4 н. розчину азотної кислоти 

дорівнює  

1) 0,4; 2) 0,2; 3) 0,5; 4) 0,1.  

8. Масова доля розчину сульфату алюмінію дорівнює, якщо його одержали 

змішуванням розчинів масами 140 і 190 г з масовими долями 30 і 45 % 

відповідно,  

1) 25,4 %; 2) 41,7 %; 3) 38,6 %; 4) 27,5 %. 

9. Еквівалентна концентрація фосфорної кислоти дорівнює, якщо у розчині 

об’ємом 200 3см  міститься 4,9 г 43POH  

1) 0,55 н.; 2) 0,75 н.; 3) 1,03 н.; 4) 0,27 н. 

10. Осмотичний тиск розчину дорівнює, якщо при 17ºС у 250 3см  його 

міститься 0,3 моль речовини 

1) 2578 кПа; 2) 2380 кПа; 3) 2892 кПа; 4) 3075 кПа.



ТЕМА VI. ВОДНЕВИЙ ПОКАЗНИК. ГІДРОЛІЗ 

СОЛЕЙ  
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 1. 

 

Доповніть 

1. Від’ємний десятковий логарифм концентрації іонів гідрогену називається 

… 

2. Реакція обмінного розкладу розчиненої речовини і розчинника 

називається … 

3. Встановіть відповідність 

Значення водневого показника Характер середовища 

1) більше 7 а) кисле 

2) дорівнює 7 б) лужне 

3) менше 7 в) нейтральне 

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Водневий показник (pH) дорівнює, якщо концентрація іонів гідрогену 

  3310 дммольH    

1) 2; 2) 3; 3) 11; 4) 5. 

5. Водневий показник (pH) дорівнює, якщо концентрація гідроксид-іонів 

гідроксилу   3510 дммольOH    

1) 5; 2) 8; 3) 7; 4) 9.  

6. Концентрація ( 3дммоль ) іонів гідрогену H  дорівнює, якщо рН=4 

1) 
210

; 2) 
310

; 3) 
410

; 4) 
510

. 

7. Концентрація ( 3дммоль ) гідроксид-іонів OH  дорівнює, якщо рН=5 

1) 
210

; 2) 
1310

; 3) 
510

; 4) 
910

. 

8. Водневий показник (рН) розчину одноосновної кислоти з молярною 

концентрацією 0,001 3дммоль дорівнює 

 1) 3; 2) 4; 3) 2; 4) 1. 

9. Лакмус забарвлює у червоний колір тільки другий розчин солі для набору 

       1) хлорид цинку (II), хлорид натрію; 

       2) сульфат калію, сульфат алюмінію; 

       3) сульфат берилію, сульфат натрію; 

       4) сульфат цезію, сульфат натрію. 

10. Молекулярне та іонно-молекулярне рівняння гідролізу солі 2CoCl  

1)  22 22 OHCoHClHOHCoCl  ,   OHHClHOHCl ; 

2) CoOHClHClHOHCoCl 2 ,   CoOHHHOHCo2 ; 

3) HClCoOHHOHCoCl  22 , 

HClOHCoHOHClCo   2222 2
; 

4) HClCoHClHOHCoCl 2 ,   HOHClHOHCl . 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 2. 

Доповніть 

1. Від’ємний десятковий логарифм концентрації гідроксид-іонів називається 

… 

2. Продукти, які одержують при гідролізі, називаються … 

3. Встановіть відповідність 

Сіль Тип гідролізу 

1) 43COONHCH
 

а) зворотній 

2) 
 

342 SOCr
 

б) незворотній 

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Водневий показник (pH) дорівнює, якщо концентрація іонів гідрогену 

  3510 дммольH    

1) 2; 2) 4; 3) 9; 4) 5. 

 

5. Водневий показник (pH) дорівнює, якщо концентрація гідроксид-іонів 

  3410 дммольOH    

1) 5; 2) 4; 3) 10; 4) 9.  

6. Концентрація ( 3дммоль ) іонів гідрогену H  дорівнює, якщо рН=2 

1) 
210

; 2) 
310

; 3) 
410

; 4) 
510

. 

7. Концентрація ( 3дммоль )гідроксид-іонів OH дорівнює, якщо рН=4 

1) 
210

; 2) 
1010

; 3) 
510

; 4) 
910

. 

8. Водневий показник (рН) водного розчину гідроксиду калію з 

концентрацією 0,0001 3дммоль  (дисоціацію вважати повною) дорівнює 

1) 10; 2) 1; 3) 12; 4) 14. 

9. Лакмус змінює колір від червоного у розчині першої солі до фіолетового у 

розчині другої солі для набору 

1) 4ZnSO , 43POK ; 2) 3AlCl , KCl ; 

3) SK2 , 42SOK ; 4) 3NaNO , NaCl . 

10. Молекулярне та іонно-молекулярне рівняння гідролізу солі 32CONa  

1) NaOHNaHCOHOHCONa  332 , 


 OHHCOHOHCO 3

2

3 ; 

2) 3232 22 COHNaOHHOHCONa  , 

32
2
3 2222 COHOHNaHOHCONa  

; 

3) 32332 COHNaHCOHOHCONa  ,  


 332

2

3 HCOCOHHOHCO ; 

4) 32332 CONaHNaHCOHOHCONa  ,   OHHHOHNa . 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 3. 

Доповніть 

1. Добуток молярних концентрацій іонів гідрогену і гідроксид-іонів при 

незмінній температурі називається … 

2. Продукти, які одержують при сольволізі, називаються … 

3. Встановіть відповідність 

Сіль Тип гідролізу 

1) ціанід амонію а) зворотній 

2) сульфід амонію б) незворотній 

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Водневий показник (pH) дорівнює, якщо концентрація іонів гідрогену 

  35105,2 дммольH    

1) 4,6; 2) 3,7; 3) 1,9; 4) 5,8. 

 

5. Водневий показник (pH) дорівнює, якщо концентрація гідроксид-іонів 

  3510 дммольOH    

1) 5; 2) 8; 3) 7; 4) 9.  

 

6. Концентрація ( 3дммоль ) іонів гідрогену H  дорівнює, якщо рН=3,2 

1) 
41035,4  ; 2) 

31056,1  ; 3) 
41031,6  ; 4) 

51072,5  . 

 

7. Концентрація ( 3дммоль ) гідроксид-іонів OH дорівнює, якщо рН=3,7 

1) 
41074,3  ; 2) 

31001,5  ; 3) 
41031,6  ; 4) 

51072,5  . 

 

8. Водневий показник (рН) розчину одноосновної кислоти з молярною 

концентрацією 0,1 3дммоль дорівнює 

 1) 3; 2) 4; 3) 2; 4) 1. 

9. Лакмус забарвлює у червоний колір тільки перший розчин солі для набору 

1) хлорид цинку (II), хлорид натрію; 

2) сульфат калію, сульфат алюмінію; 

3) сульфат берилію, сульфат натрію; 

4) сульфат цезію, сульфат натрію. 

 

10. Молекулярне та іонно-молекулярне рівняння гідролізу солі 2FeCl  

1)  22 22 OHFeHClHOHFeCl  ,   OHHClHOHCl ; 

2) FeOHClHClHOHFeCl 2 ,   FeOHHHOHFe2 ; 

3) HClFeOHHOHFeCl  22 ,  

HClOHFeHOHClFe   2222 2
; 

4) HClFeHClHOHFeCl 2 ,   HOHClHOHCl . 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 4. 

Доповніть 

1. Спеціальні речовини, за допомогою яких можливо оцінити реакцію 

розчину, називаються … 

2. Розчини, у яких молярні концентрації іонів гідрогену і гідроксид-іонів 

однакові, називаються … 

3. Встановіть відповідність 

Сіль Тип гідролізу 

1) сульфат алюмінію а) одностадійний 

2) ціанід натрію б) багатостадійний 

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Водневий показник (pH) дорівнює, якщо концентрація іонів гідрогену 

  33105,3 дммольH    

1) 1,56; 2) 2,37; 3) 2,46; 4) 3,18. 

5. Водневий показник (pH) дорівнює, якщо концентрація гідроксид-іонів 

  3410 дммольOH    

1) 4; 2) 7; 3) 12; 4) 10.  

6. Концентрація ( 3дммоль ) іонів гідрогену H  дорівнює, якщо рН=1,8 

1) 0,016; 2) 0,056; 3) 0,031; 4) 0,07. 

7. Концентрація ( 3дммоль ) гідроксид-іонів OH дорівнює, якщо рН=8 

1) 5∙
510

; 2) 
810

; 3) 6∙
710

; 4) 
610

. 

8. Водневий показник (рН) водного розчину гідроксиду натрію з 

концентрацією 0,01 3дммоль (дисоціацію вважати повною) дорівнює 

1) 10; 2) 1; 3) 12; 4) 14. 

9. Лакмус не змінює колір від розчину першої солі до розчину другої солі для 

набору 

1) 4ZnSO , 43POK ; 2) 3AlCl , KCl ; 

3) SK2 , 42SOK ; 4) 3NaNO , NaCl . 

10. Молекулярне та іонно-молекулярне рівняння гідролізу солі  
23NOZn  

1)    2323 22 OHZnHNOHOHNOZn  , 
 OHHNOHOHNO 33 ; 

2)   3323 ZnOHNOHNOHOHNOZn  ,   ZnOHHHOHZn2 ; 

3) 
  323 2 HNOZnOHHOHNOZn 

,  

33
2 2222 HNOOHZnHOHNOZn  

; 

4)   3323 HNOZnHNOHOHNOZn  , 
 OHHNOHOHNO 33 . 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 5. 

Доповніть 

1. Розчини, у яких молярна концентрація іонів гідрогену менша за 

концентрацію гідроксид-іонів, називаються … 

2. Добуток молярних концентрацій іонів гідрогену і гідроксид-іонів при 

незмінній температурі, називається … 

3. Встановіть відповідність 

Показник Формула для розрахунку 

1) водневий показник 
а)   OHpOH lg  

2) гідроксильний показник 
б)   HpH lg  

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Водневий показник (pH) дорівнює, якщо концентрація іонів гідрогену 

  35105,3 дммольH    

1) 1,56; 2) 2,37; 3) 4,46; 4) 3,18. 

5. Водневий показник (pH) 0,01 М розчину гідроксиду натрію дорівнює 

1) 12; 2) 2; 3) 4; 4) 8.  

6. Концентрація ( 3дммоль ) іонів гідрогену H  у розчині дорівнює, якщо 

рН=4,6 

1) 2,5∙
510

; 2) 1,5∙
410

; 3) 1,6∙
510

; 4) 2,5∙
310

. 

7. Концентрація ( 3дммоль ) гідроксид-іонів OH дорівнює, якщо рН=5,8 

1) 5,04∙
510

; 2) 1,05∙
810

; 3) 6∙
910

; 4) 1,58∙
610

. 

8. Водневий показник (рН) розчину одноосновної кислоти з молярною 

концентрацією 0,01 3дммоль  дорівнює 

1) 3; 2) 4; 3) 2; 4) 1. 

9. Кислотність розчинів солей збільшується у ряду … 

1) KCl , 32CONa ; 2) 2CaCl , 3FeCl ; 

3) 4CuSO , 42SONa ; 4) NaCl , KBr . 

10. Молекулярне та іонно-молекулярне рівняння гідролізу солі 32COK  

1) KOHKHCOHOHCOK  332 , 


 OHHCOHOHCO 3

2

3 ; 

2) 32332 COHKHCOHOHCOK  , 


 332

2

3 HCOCOHHOHCO ; 

3) KOHKHCOHOHCOK  332 , KOHHHOHK   ; 

4) 3232 22 COHKOHHOHCOK  ,  

   32
2
3 2222 COHOHKHOHCOK  

. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 6. 

 

Доповніть 

1. Розчини, у яких молярна концентрація іонів гідрогену більша за 

концентрацію гідроксид-іонів, називаються … 

2. Реакція обмінного розкладу розчиненої речовини і розчинника 

називається … 

3. Встановіть відповідність 

Значення водневого показника Характер середовища 

1) більше 7 а) кисле 

2) дорівнює 7 б) лужне 

3) менше 7 в) нейтральне 

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Водневий показник (pH) дорівнює, якщо концентрація іонів гідрогену 

  3910 дммольH    

1) 2; 2) 4; 3) 9; 4) 5. 

 

5. Водневий показник (pH) дорівнює, якщо концентрація гідроксид-іонів 

  3910 дммольOH    

1) 5; 2) 4; 3) 10; 4) 9.  

 

6. Концентрація ( 3дммоль ) іонів гідрогену H  дорівнює, якщо рН=5 

1) 
210

; 2) 
310

; 3) 
410

; 4) 
510

. 

7. Концентрація ( 3дммоль ) гідроксид-іонів OH дорівнює, якщо рН=12 

1) 
210

; 2) 
1010

; 3) 
510

; 4) 
910

. 

 

8. Водневий показник (рН) водного розчину азотної кислоти з 

концентрацією 0,0001 3дммоль (дисоціацію вважати повною) дорівнює … 

1) 1; 2) 4; 3) 2; 4) 3. 

 

9. Лакмус змінює забарвлення від синьої у розчині першої солі до фіолетової 

у розчині другої солі для набору … 

1) 4ZnSO , 43POK ; 2) 3AlCl , KCl ; 

3) SK2 , 42SOK ; 4) 3NaNO , NaCl . 

 

10. Лужність середовища у розчинах солей збільшується в ряду … 

1) 43POK , KCl ; 2) 
 

23NOSr
, 

 
23NOZn
 

3) RbCl , 2CuCl ; 4) 42HPOK , 43POK . 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 7. 

Доповніть 

1. Розчини, у яких молярні концентрації іонів гідрогену і гідроксид-іонів 

однакові, називаються … 

2. Продукти, які одержують шляхом гідролізу, називаються … 

3. Встановіть відповідність 

Сіль Іонно-молекулярне рівняння гідролізу 

1) фосфат натрію  
а) 

  OHSHOHHS 22  

2) гідрофосфат натрію 
б) 

  OHHSOHS 2

2

 

3) сульфід натрію 
в) 


 OHHPOOHPO 2

42

3

4  

4) гідросульфід натрію 
г) 


 OHPOHOHHPO 422

2

4  

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Водневий показник (pH) дорівнює, якщо концентрація іонів гідрогену 

  3210 дммольH    

1) 2; 2) 4; 3) 9; 4) 5. 

 

5. Водневий показник (pH) дорівнює, якщо концентрація гідроксид-іонів 

  31010 дммольOH    

1) 5; 2) 4; 3) 10; 4) 9.  

 

6. Концентрація ( 3дммоль ) іонів гідрогену H  дорівнює, якщо рН=3 

1) 
210

; 2) 
310

; 3) 
410

; 4) 
510

. 

 

7. Концентрація ( 3дммоль ) гідроксид-іонів OH дорівнює, якщо рН=9 

1) 
210

; 2) 
1010

; 3) 
510

; 4) 
910

. 

 

8. Водневий показник (рН) водного розчину азотної кислоти з 

концентрацією 0,01 3дммоль (дисоціацію вважати повною) дорівнює … 

 1) 1; 2) 4; 3) 2; 4) 3. 

 

9. Лакмус змінює забарвлення від червоного у розчині першої солі до 

синього у розчині другої солі для набору … 

 1) 4ZnSO , 43POK ; 2) 3AlCl , KCl ; 

     3) SK2 , 42SOK ; 4) 3NaNO , NaCl . 

 

9. Середовище розчину сульфату алюмінію … 

1) слабо лужне; 2) нейтральне; 3) лужне; 4) кисле. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 8. 

Доповніть 

1. Добуток молярних концентрацій іонів гідрогену і гідроксид-іонів при 

незмінній температурі називається … 

2. Розчини, у яких молярна концентрація іонів гідрогену менша ніж 

концентрація гідроксид-іонів, називаються … 

3. Встановіть відповідність 

Сіль Реакція середовища 

1) нитрат барію а) кисла 

2) хлорид заліза(III) б) нейтральна 

3) ацетат калію в) лужна 

Оберіть правильну відповідь 

4. Водневий показник (pH) дорівнює, якщо концентрація іонів гідрогену 

  312105,4 дммольH    

1) 2,8; 2) 12,5; 3) 9,7; 4) 11,3. 

 

5. Водневий показник (pH) дорівнює, якщо концентрація гідроксид-іонів 

  34104,3 дммольOH    

1) 10,0; 2) 7,9; 3) 10,5; 4) 9,0.  

 

6. Концентрація ( 3дммоль ) іонів гідрогену H  дорівнює, якщо рН=12,05 

1) 
12109,7  ; 2) 

13102,8  ; 3) 
13109,8  ; 4) 

12101,9  . 

 

7. Концентрація ( 3дммоль ) гідроксид-іонів OH дорівнює, якщо рН=10 

1) 
210

; 2) 
1010

; 3) 
410

; 4) 
510

. 

 

8. Водневий показник (рН) водного розчину сірчаної кислоти з масовою 

долею 0,5 % ( ρ=1 3смг ) дорівнює … 

 1) 1; 2) 4; 3) 2; 4) 3. 

 

9. Колір лакмусу у водному розчині карбонату калію 

1) червоний; 2) фіолетовий; 3) синій; 4) безбарвний.  

 

10. Молекулярне та іонно-молекулярне рівняння сумісного гідролізу солей 

SNa2  і 3AlCl  

 1)  33 22 OHAlHClHOHAlCl  ,   OHHClHOHCl ; 

 2) AlOHClHClHOHAlCl  23 ,   23 AlOHHHOHAl ; 

 3) SNaOHHOHSNa  22 , NaHSOHNaHOHSNa   222 2 ; 

4)   NaClSHOHAlHOHSNaAlCl 632332 2323  , 

  SHOHAlHOHSAl 23
23 2332  

. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 9. 

Доповніть 

1. Спеціальні речовини, за допомогою яких можливо приблизно оцінити 

реакцію розчину, називаються … 

2. Розчини, у яких молярні концентрації іонів гідрогену і гідроксид-іонів 

однакові, називаються … 

3. Встановіть відповідність 

Сіль Реакція середовища 

1) хлорид алюмінію а) кисла 

2) сульфід натрію б) нейтральна 

3) нитрат калію в) лужна 

Оберіть правильну відповідь 

4. Водневий показник (pH) дорівнює, якщо концентрація іонів гідрогену 

  3510 дммольH    

1) 5; 2) 8; 3) 7; 4) 9. 

 

5. Водневий показник (pH) дорівнює, якщо концентрація гідроксид-іонів 

  3610 дммольOH    

1) 6; 2) 7; 3) 8; 4) 9.  

 

6. Маса гідроксиду калію, який міститься у 10 3дм  розчину дорівнює, якщо 

рН=12  

1) 5,6 г ; 2) 0,56 г ; 3) 6,3 г ; 4) 0,63 г . 

 

7. Концентрація ( 3дммоль ) іонів гідроксиду OH дорівнює, якщо рН=10,8 

1) 2,5∙
510

; 2) 6,31∙
410

; 3) 1,6∙
510

; 4) 2,5∙
310

. 

 

8. Водневий показник (рН) водного розчину сірчаної кислоти з 

еквівалентною концентрацією 0,05 н. дорівнює 

   1) 2,0; 2) 1,7; 3) 2,5; 4) 1,3. 

9. Лакмус змінює забарвлення від синього у розчині першої солі до 

червоного у розчині другої солі для набору … 

1) 2ZnCl , 2BaCl ; 2) SNa2 , 342 )(SOAl ; 

3) 32SiOK , 4KHSO ; 4) 32CONa , 42SONa . 

10. Молекулярне та іонно-молекулярне рівняння гідролізу солі  
23NOFe  

1)    2323 22 OHFeHNOHOHNOFe  , 
 OHHNOHOHNO 33 ; 

2)   3323 FeOHNOHNOHOHNOFe  ,   FeOHHHOHFe2 ; 

3) 
  323 2 HNOFeOHHOHNOFe 

, 

33
2 2222 HNOOHFeHOHNOFe  

; 

4)   3323 HNOFeHNOHOHNOFe  , 
 OHHNOHOHNO 33 . 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 10. 

Доповніть 

1. Продукти, які одержують при сольволізі, називаються … 

2. Від’ємний десятковий логарифм концентрації іонів гідрогену, називається 

… 

3. Встановіть відповідність 

Показник Формула для розрахунку 

1) водневий показник 
а)   OHpOH lg  

2) гідроксильний показник 
б)   HpH lg  

Оберіть правильну відповідь 

4. Водневий показник (pH) дорівнює, якщо концентрація іонів гідрогену 

  37102 дммольH    

1) 7,8; 2) 6,7; 3) 7,0; 4) 6,0. 

 

5. Водневий показник (pH) дорівнює, якщо концентрація гідроксид-іонів 

  34106,4 дммольOH    

  1) 10,66; 2) 11,00; 3) 11,66; 4) 10,00. 

 

6. Концентрація ( 3дммоль ) іонів гідрогену H  у розчині дорівнює, якщо 

рН=4 

1) 2,5∙
510

; 2) 1,0∙
410

; 3) 1,6∙
510

; 4) 2,5∙
310

. 

 

7. Концентрація ( 3дммоль ) гідроксид-іонів OH дорівнює, якщо рН=9 

1) 
510

; 2) 
810

; 3) 6∙
710

; 4) 
610

. 

8. Водневий показник (рН) водного розчину сірчаної кислоти з молярною 

концентрацією 0,01 3дммоль  дорівнює 

1) 1,7; 2) 2,3; 3) 2,7; 4) 1,3. 

 

9. Лакмус змінює забарвлення від червоного у розчині першої солі до 

синього у розчині другої солі для набору … 

    1) 3AlCl , 43POK ; 2) SNa2 , 32CONa ; 

3) 32SiONa , NaCl ; 4) 3RbNO , SK2 . 

 

10. Молекулярне та іонно-молекулярне рівняння гідролізу солі 2CuCl  

 1)  22 22 OHCuHClHOHCuCl  ,   OHHClHOHCl ; 

 2) CuOHClHClHOHCuCl 2 ,   CuOHHHOHCu 2 ; 

 3) HClCuOHHOHCuCl  22 , 

  HClOHCuHOHClCu   2222 2
; 

 4) HClCuHClHOHCuCl 2 ,   HOHClHOHCl . 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 11. 

Доповніть 

1. Продукти, які одержують при гідролізі, називаються … 

2. Спеціальні речовини, за допомогою яких можливо приблизно оцінити 

реакцію розчину, називаються … 

3. Встановіть відповідність 

Сіль Тип гідролізу 

1) хлорид залізу (II) а) по аніону 

2) сульфіт калію б) по катіону 

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Водневий показник (pH) дорівнює, якщо концентрація іонів гідрогену 

  36108,1 дммольH    

1) 8,56; 2) 6,37; 3) 5,74; 4) 3,18. 

 

5. Водневий показник (pH) 0,0001 М розчину гідроксиду натрію дорівнює 

1) 12; 2) 10; 3) 4; 4) 8.  

 

6. Концентрація ( 3дммоль ) іонів гідрогену H  дорівнює, якщо рН=2,1 

1) 2,51∙
410

; 2) 7,94∙
310

; 3) 5,63∙
310

; 4) 2,15∙
310

. 

 

7. Концентрація ( 3дммоль ) гідроксид-іонів OH дорівнює, якщо рН=8,8 

1) 5,04∙
510

; 2) 1,05∙
610

; 3) 6,02∙
610

; 4) 6,31∙
610

. 

 

8. Водневий показник (рН) розчину сірчаної кислоти з молярною 

концентрацією 0,015 3дммоль  дорівнює 

1) 1,52; 2) 2,44; 3) 0,89; 4) 1,50. 

 

9. Кислотність розчинів солей збільшується у ряду … 

1) NaCl , 32COK ; 2) KCl , 3FeCl ; 

3) 4FeSO , 42SONa ; 4) 3NaNO , KI . 

 

10. Молекулярне та іонно-молекулярне рівняння гідролізу солі SK2   

   1) KOHKHSHOHSK 2 ,          OHHSHOHS 2 ; 

        2) SHKHSHOHSK 22  ,         
  HSSHHOHS 2

2

; 

        3) KOHSKHHOHSK  22 ,     KOHHHOHK   ; 

        4) SHKOHHOHSK 22 22  , 

            SHOHKHOHSK 2
2 2222   . 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 12. 

 

Доповніть 

1. Від’ємний десятковий логарифм концентрації гідроксид-іонів, називається 

… 

2. Розчини, у яких молярна концентрація іонів гідрогену менша ніж 

концентрація гідроксид-іонів, називаються … 

3. Встановіть відповідність 

 

Показник Формула для розрахунку 

1) водневий показник 
а)   OHpOH lg  

2) гідроксильний показник 
б)   HpH lg  

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Водневий показник (pH) дорівнює, якщо концентрація іонів гідрогену 

  3910 дммольH    

1) 2; 2) 4; 3) 9; 4) 5. 

 

5. Водневий показник (pH) дорівнює, якщо концентрація гідроксид-іонів   

  3410 дммольOH    

    1) 5; 2) 4; 3) 10; 4) 9. 

 

6. Концентрація ( 3дммоль ) іонів гідрогену H  у розчині дорівнює, якщо 

рН=8 

1) 
610

; 2) 
310

; 3) 
810

; 4) 
510

. 

 

7. Концентрація ( 3дммоль ) гідроксид-іонів OH  дорівнює, якщо рН=6 

1) 
810

; 2) 
1010

; 3) 
510

; 4) 
910

. 

 

8. Водневий показник (рН) водного розчину азотної кислоти з концентрацією 

0,001 3дммоль  (дисоціацію вважати повною) дорівнює … 

   1) 1; 2) 4; 3) 2; 4) 3. 

 

9. Лакмус змінює забарвлення від червоного у розчині першої солі до 

синього у розчині другої солі для набору … 

   1) 4CuSO , 43PONa ; 2) 2ZnCl , KCl ; 

       3) 32SOK , KCl ; 4) 3KNO ,-. 

 

10. Середовище розчину хлориду натрію 

1) слабо лужне; 2) нейтральне; 3) лужне; 4) кисле. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 13. 

 

Доповніть 

1. Реакція обмінного розкладу розчиненої речовини водою називається … 

2. Розчини, у яких молярні концентрації іонів гідрогену і гідроксид-іонів 

однакові, називаються … 

3. Встановіть відповідність 

 

Показник Формула для розрахунку 

1) водневий показник 
а)   OHpOH lg  

2) гідроксильний показник 
б)   HpH lg  

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Водневий показник (pH) дорівнює, якщо концентрація іонів гідрогену 

  3210 дммольH    

1) 2; 2) 4; 3) 9; 4) 5. 

 

5. Водневий показник (pH) дорівнює, якщо концентрація гідроксид-іонів 

  3810 дммольOH    

1) 5; 2) 4; 3) 6; 4) 9.  

 

6. Концентрація ( 3дммоль ) іонів гідрогену H  дорівнює, якщо рН=9 

1) 
1210

; 2) 
910

; 3) 
410

; 4) 
510

. 

 

7. Концентрація ( 3дммоль ) гідроксид-іонів OH дорівнює, якщо рН=11 

1) 
210

; 2) 
310

; 3) 
510

; 4) 
910

. 

 

8. Водневий показник (рН) водного розчину сірчаної кислоти з 

концентрацією 0,0005 3дммоль  (дисоціацію вважати повною) дорівнює … 

   1) 1; 2) 4; 3) 2; 4) 3. 

 

9. Лакмус змінює забарвлення від синього у розчині першої солі до 

фіолетового у розчині другої солі для набору … 

    1) 4FeSO , 43POK ; 2) 3FeCl , KCl ; 

3) 32COK , 42SOK ; 4) 3KNO , NaCl . 

 

10. Кислотність середовища у розчинах солей збільшується у ряду  

    1) KCl , 32COK ; 2) SK2 ,  
23NOZn ; 

3) RbCl , NaCl ; 4) 42SOK , 43POK . 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 14. 

Доповніть 

1. Від’ємний десятковий логарифм концентрації іонів гідрогену, називається 

… 

2. Продукти, які одержують при гідролізі, називаються … 

3. Встановіть відповідність 

Значення гідроксильного показника Характер середовища 

1) більше 7 а) кисле 

2) дорівнює 7 б) лужне 

3) менше 7 в) нейтральне 

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Водневий показник (pH) дорівнює, якщо концентрація іонів гідрогену 

  3610 дммольH    

1) 4; 2) 8; 3) 11; 4) 6. 

 

5. Водневий показник (pH) дорівнює, якщо концентрація гідроксид-іонів 

  3810 дммольOH    

1) 5; 2) 6; 3) 7; 4) 9. 

 

6. Концентрація ( 3дммоль ) іонів гідрогену H  дорівнює, якщо рН=7 

1) 
710

; 2) 
610

; 3) 
410

; 4) 
510

. 

7. Концентрація ( 3дммоль ) гідроксид-іонів OH дорівнює, якщо рН=9 

1) 
210

; 2) 
1310

; 3) 
510

; 4) 
910

. 

8. Водневий показник (рН) розчину одноосновної кислоти з молярною 

концентрацією 0,0001 3дммоль  дорівнює 

  1) 3; 2) 4; 3) 2; 4) 1. 

9. Лакмус забарвлює у червоний колір розчин тільки перший солі для набору 

1) хлорид цинку (II), хлорид натрію; 

2) сульфат калію, сульфат алюмінію; 

3) сульфат натрію, сульфат цинку(II); 

4) сульфат цезію, сульфат натрію. 

 

10. Молекулярне та іонно-молекулярне рівняння гідролізу солі 2ZnCl  

1)  22 22 OHZnHClHOHZnCl  ,   OHHClHOHCl ; 

2) ZnOHClHClHOHZnCl 2 ,   ZnOHHHOHZn2 ; 

3) HClZnOHHOHZnCl  22 , 

 HClOHZnHOHClZn   2222 2
; 

4) HClZnHClHOHZnCl 2 ,   HOHClHOHCl . 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 15. 

Доповніть 

1. Реакція обмінного розкладу розчиненої речовини і розчинника 

називається...  

2. Добуток молярних концентрацій іонів гідрогену і гідроксид-іонів при 

незмінній температурі називається … 

3. Встановіть відповідність 

Сіль Тип гідролізу 

1) карбонат натрію  а) по аніону 

2) сульфат міді (II) б) по катіону 

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Водневий показник (pH) дорівнює, якщо концентрація іонів гідрогену 

  3210 дммольH    

1) 2; 2) 3; 3) 11; 4) 5. 

5. Водневий показник (pH) дорівнює, якщо концентрація гідроксид-іонів 

  3710 дммольOH    

1) 5; 2) 8; 3) 7; 4) 9. 

6. Концентрація ( 3дммоль ) іонів гідрогену H  дорівнює, якщо рН=2 

1) 
210

; 2) 
310

; 3) 
410

; 4) 
510

. 

7. Концентрація ( 3дммоль ) гідроксид-іонів OH дорівнює, якщо рН=6 

1) 
210

; 2) 
1310

; 3) 
810

; 4) 
910

. 

8. Водневий показник (рН) розчину одноосновної кислоти з молярною 

концентрацією 0,01 3дммоль  дорівнює 

  1) 3; 2) 4; 3) 2; 4) 1. 

9. Лакмус забарвлює у синій колір розчин тільки другої солі для набору 

1) хлорид цинку (II), карбонат натрію; 

2) сульфат калію, сульфат алюмінію; 

3) сульфат берилію, сульфат цинку(II); 

4) сульфат цезію, сульфат натрію. 

10. Молекулярне та іонно-молекулярне рівняння гідролізу солі 2CdCl  

 1)  22 22 OHCdHClHOHCdCl  ,   OHHClHOHCl ; 

 2) CdOHClHClHOHCdCl 2 ,   CdOHHHOHCd 2 ; 

 3) HClCdOHHOHCdCl  22 , 

  HClOHCdHOHClCd   2222 2
; 

 4) HClCdHClHOHCdCl 2 ,   HOHClHOHCl .



 

 

Тема VII. ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ 
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ТЕСТОВЕ ЗАДАННЯ 1. 

 

Доповніть 

1. Реакції, що протікають із зміною ступеня окиснення атомів, що входять до 

складу реагуючих речовин, мають назву … 

2.  Відношення молярної маси відновника до кількості загублених 

електронів одної молекули відновлення, має назву … 

3. Встановіть правильну послідовність.  

Ступінь окиснення елементу у сполуці вираховується 

1) усі метали мають позитивний ступінь окиснення; 

2) флуор в усіх сполуках (–1); 

3) постійний ступінь окиснення у сполуках проявляють лужні метали (+1), 

метали головної підгрупи II, цинк і кадмій (+2); 

4) водень проявляє ступінь окиснення (+1) у всіх сполуках, крім гідридів 

металів, де ступінь окислення його дорівнює (–1); 

5) ступінь окиснення кисню у сполуках дорівнює (–2), за виключенням 

пероксидів (–1) і флориду кисню (+2); 

6) алгебраїчна сума ступіней окиснення усіх атомів що входять до складу 

молекул дорівнює нулю; 

7) ступені окиснення елементів у простих речовинах дорівнюють нулю. 

 

Оберіть правильну відповідь 

 

4. Сума коефіцієнтів у рівнянні 
OH )(SO Cr SO K ClSOH OCrKKCl 234242242722         дорівнює 

1) 7; 2) 55; 3) 15; 4) 29. 

5. Відновником у реакції  2SO 2H OS 2H 222     є 

1) SH2 ; 2) 2O ; 3) OH2 ; 4) S . 

6. Окисником у реакції O H S   SO SONa OS Na SOH 224232242    є 

1) 42SOH ; 2) 322 OSNa ; 3) OH2 ; 4) S . 

7. Еквівалентна маса відновника у реакції 22 H    ZnCl 2HCl  Zn   дорівнює 

1) 65,0 г/моль; 2) 32,5 г/моль; 3) 36,5 г/моль; 4) 18,3 г/моль. 

8. Еквівалентна маса окисника у реакції 2NaCl  Cl  2Na 2   дорівнює 

1) 11,5 г/моль; 2) 23,0 г/моль; 3) 35,5 г/моль; 4) 71,0 г/моль. 

9. Максимальний ступінь окиснення нітроген має у сполуках 

1) NO ; 2) 2N ; 3) 3NH ; 4) 52ON . 

10. Тип окисно-відновної реакції: 

O6H  J  )(SO5Fe  SO5H  2HJO  10FeSO 223424234   
1) міжмолекулярного окиснення-відновлення 

2) внутрішньо молекулярного окиснення-відновлення 

3) диспропорціювання 

4) особливий випадок 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 2. 

 

Доповніть 

1. Реакції, пов’язані з передачею електронів, у результаті чого змінюється 

ступінь окиснення одного або декількох елементів що беруть участь у 

реакції, мають назву … 

2. Відношення молярної маси окисника до кількості електронів, прийнятих 

однією молекулою окисника, має назву … 

3. Встановіть правильну послідовність 

Розстановка коефіцієнтів у ОВР здійснюється у послідовності: 

а) перевірити суму кисню до і після реакції; 

б) знайти елементи, що змінили свій ступінь окиснення; 

в) скласти електронний баланс; 

г) розставити ступені окиснення елементів; 

д) зрівняти кількість водню до і після реакції; 

е) зрівняти катіони і аніони; 

ж) розставити коефіцієнти у окисника і відновника. 

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Сума коефіцієнтів у рівнянні реакції дорівнює 

OH  SO2K)(SOFe  MnSOFeSO  SOH  KMnO 24234244424   
1) 20; 2) 36; 3) 27; 4) 30. 

5. Відновником у реакції O2H  CO  2O  CH 2224   виявляється 

1) OH 2 ; 2) 2O ; 3) 4CH ; 4) 2CO . 

6. Окисником у реакції O4H  SH 4J  SOH  8HJ 22242   виявляється 

1) 42SOH ; 2) HJ ; 3) OH 2 ; 4) SH 2 . 

7. Еквівалентна маса відновника у реакції 
O3H  2SO  3O  S2H 2222   дорівнює 

1) 34,0 г/моль; 2) 17,0 г/моль; 3) 5,7 г/моль; 4) 8,0 г/моль. 

8. Еквівалентна маса окисника у реакції 22 2NO  O  2NO   дорівнює 

1) 14 г/моль; 2) 28 г/моль; 3) 16 г/моль; 4) 8 г/моль. 

9. Найбільший ступінь окиснення сірка має у сполуці  

1) S ; 2) 2SO ; 3) 3SO ; 4) SH 2 . 

10. Тип окисно-відновної реакції 

OH  NaCl  NO  FeCl  2HCl  NaNO  FeCl 2322   
1) міжмолекулярне окиснення-відновлення; 

2) внутрішньо молекулярне окиснення-відновлення; 

3) диспропорціювання; 

4) особливий випадок. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 3. 

 

Доповніть 

1. Число електронів що зміщенні від атому цього елементу до інших атомів 

або від інших атомів до цього атому , має назву … 

2. Реакції, що протікають із зміною ступеня окиснення атомів, що входять у 

склад реагуючих речовин називають … 

3. Встановіть відповідність 

Поняття 
Формула для розрахунків 

 

1) окисник 

2) відновник 

а) эМ = М /кількість загублених 

електронів 

б) эМ = М /кількість прийнятих 

електронів 

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Сума коефіцієнтів у рівнянні реакції дорівнює 

ΚΟΗSΟΗСr SK  OH  CrOK 2242    
1) 7; 2) 9; 3) 12; 4) 28. 

5. Відновником у реакції 3223 3NH  8KAlO   O2H  5KOH  8Al  3KNO   

виявляється 

1) 3KNO ; 2) KOH ; 3) OH 2 ; 4) Al . 

6. Окисником у реакції HClO  HCl  OH  Cl 22   виявляється 

1) 2Cl ; 2) HCl ; 3) OH 2 ; 4) HClO . 

7. Еквівалентна маса відновника у реакції  
O7H SOK  )(SOCr  3S  SO4H  OCrK  S3H 242342427222   дорівнює 

1) 49 г/моль; 2) 34 г/моль; 3) 17 г/моль; 4) 98 г/моль. 

8. Еквівалентна маса окисника у реакції O2H  MnCl Cl   MnO 4HCl 2222   

дорівнює 

1) 35,5 г/моль; 2) 43,5 г/моль; 3) 36,5 г/моль; 4) 87,0 г/моль. 

9. У найбільш відновному стані нітроген існує у сполуках 

1) 2HNO ; 2) 2N ; 3) 3NH ; 4) 52ON . 

10. Тип окисно-відновної реакції 

O7H  )(SOCr  SO4Na  3S  SO7H  OCrNa  S3Na 234242427222   
1) міжмолекулярне окиснення-відновлення; 

2) внутрішньо молекулярне окиснення-відновлення; 

3) диспропорціювання; 

4) особливий випадок. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 4. 

 

Доповніть 

1. Електричний заряд атому, який утворюється в наслідок зміщенням 

валентних електронів до більш електронегативного атому, має назву … 

2. Реакції, під час перебігу яких окисник і відновник знаходяться у різних 

молекулах, називають … 

3. Встановіть відповідність 

 

Поняття Визначення 

1) окисник 

2) відновник 

а) частки (атом, молекула або іон), 

що віддають електрони 

б) частки (атом, молекула або іон), 

що приймають електрони 

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Сума коефіцієнтів у рівнянні реакції дорівнює 

OH  NO  SOH  )Fe(NO  HNO  FeSO 22423334   
1) 5; 2) 7; 3) 10; 4) 9. 

 

5. Відновником у реакції 

O8H  6KCl  6KBr  CrO2K  3Br  16KOH  2CrCl 24223   виявляється 

1) 3CrCl ; 2) KOH ; 3) 2Br ; 4) 42CrOK . 

 

6. Окисником у реакції O2H  NO  AuCl  3HCl  HNO Au 233   виявляється 

1) 3HNO ; 2) HCl ; 3) NO ; 4) Au . 

 

7. Еквівалентна маса відновника у реакції O2H   SO CO   SO2H  C 22242   

дорівнює 

1) 12 г/моль; 2) 3 г/моль; 3) 98 г/моль; 4) 49 г/моль. 

 

8. Еквівалентна маса окисника у реакції 

O2H   SO   ZnSO SO2H  Zn 22442   дорівнює  

1) 32,5 г/моль; 2) 65,0 г/моль; 3) 49,0 г/моль; 4) 98,0 г/моль. 

 

9. У найбільш відновному стані хлор існує у сполуці 

1) HCl ; 2) 2Cl ; 3) HClO ; 4) 2HClO . 

10. Тип окисно-відновної реакції 

10HCl  2HJO  O6H  5Cl  J 3222   
1) міжмолекулярне окиснення-відновлення; 

2) внутрішньо молекулярне окиснення-відновлення; 

3) диспропорціювання; 

4) особливий випадок. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 5. 

Доповніть 

1. Віддача електронів атомом, молекулою або іоном, має назву … 

2. Реакції, пов’язані з передачею електронів, у результаті цього змінюється 

ступінь окиснення одного або декількох елементів, що беруть участь у 

реакції, називають … 

3. Встановіть відповідність 

Тип окисно-відновної реакції Визначення 

1)міжмолекулярне окиснення-

відновлення; 

2) внутрішньо молекулярне 

окиснення-відновлення; 

3) диспропорціювання; 

а) реакції, під час перебігу яких виникає 

зміна ступенів окиснення одного й того ж 

самого елементу у одній і тій самій молекулі 

б) реакції під час перебігу яких, окисник і 

відновник знаходяться у різних молекулах, 

називають  

в) реакції під час перебігу яких окисник і 

відновник (атоми різних елементів) 

знаходяться у складі однієї і тієї ж самої 

молекули 

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Сума коефіцієнтів у рівнянні реакції дорівнює 

KOH   MnO KMnO OH  MnOK 24242   
1) 16; 2) 12; 3) 10; 4) 20. 

5. Відновником у реакції  

O3H  SOK  2MnSO  5NaNO  SO3H  2KMnO  5NaNO 242434242   

виявляється 

1) 4MnSO ; 2) 4KMnO ; 3) 2NaNO ; 4) 42SOH . 

6. Окисником у реакції 42222 SOH  8HCl  O4H  4Cl  SH   виявляється 

1) SH 2 ; 2) 2Cl ; 3) OH 2 ; 4) NO . 

7. Еквівалентна маса відновника у реакції 

O8H  SOK  2MnSO  )(SO5Fe  SO8H  2KMnO  10FeSO 24243424244   
дорівнює 

1) 76,0 г/моль; 2) 152,0 г/моль; 3) 98,0 г/моль; 4) 30,2 г/моль. 

8. Еквівалентна маса окисника у реакції  
O3H  NONH  )4Ca(NO   10HNO  4Ca 234233   дорівнює 

1) 20,000 г/моль; 2) 40,000 г/моль; 3) 63,000 г/моль; 4) 7,875 г/моль. 

9. У найбільш відновному стані манган існує у сполуці 

1) 2MnO ; 2) 42MnOK ; 3) 4KMnO ; 4) 4MnSO . 

10. Тип окисно-відновної реакції 

22222 O  Pb(OH)  OH  PbO   
1) міжмолекулярне окиснення-відновлення; 2) внутрішньо молекулярне 

окиснення-відновлення; 3) диспропорціювання; 4) особливий випадок. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 6. 

 

Доповніть 

1. Приєднання електронів атомом, молекулою або іоном, має назву … 

2. Реакції, під час перебігу яких окисник і відновник (атоми різних 

елементів) знаходяться у складі однієї і тієї ж самої молекули, мають 

назву … 

3. Встановіть відповідність 

Реакція Колір розчину після реакції 

1)   OH  KMnO SOK 24 32  

2)   SOH  KMnO  SOK 42432  

3)   KOH  KMnO  SOK 432  

а) бурий 

б) прозорий 

в) зелений 

 

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Сума коефіцієнтів у рівнянні реакції дорівнює 

OH  KCl  KClO  Cl  KOH 232   
1) 14; 2) 13; 3) 18; 4) 19. 

 

5. Відновником у реакції 

O8H  6KCl  6KBr  CrO2K  3Br  16KOH  2CrCl 24223   виявляється 

1) 3CrCl ; 2) KOH ; 3) 2Br ; 4) 42MnOK . 

 

6. Окисником у реакції O2H  NO  AuCl  3HCl  HNO Au 233   виявляється 

1) 3HNO ; 2) HCl ; 3) NO ; 4) Au . 

 

7. Еквівалентна маса відновника у реакції O2H   SO CO  SO2H  C 22242   

дорівнює 

1) 12 г/моль; 2) 3 г/моль; 3) 98 г/моль; 4) 49 г/моль. 

 

8. Еквівалентна маса окисника у реакції 

O2H   SO   ZnSO SO2H  Zn 22442   дорівнює 

1) 32,5 г/моль; 2) 65,0 г/моль; 3) 49,0 г/моль; 4) 98,0 г/моль. 

 

9. У найбільш відновному стані хлор існує у сполуці 

1) HCl ; 2) 2Cl ; 3) HClO ; 4) 2HClO . 

 

10. Тип окисно-відновної реакції 

O7H  2CrCl  2KCl  3Cl  OCrK  14HCl 232722   
1) міжмолекулярне окиснення-відновлення; 

2) внутрішньо молекулярне окиснення-відновлення; 

3) диспропорціювання; 

4) особливий випадок. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 7. 

 

Доповніть 

1. Частки (атом, молекула або іон), що віддають електрони мають назву … 

2. Реакції під час перебігу яких виникає зміна ступіней окиснення одного й 

того ж елементу у одній і тій ж самій молекулі, мають назву … 

3. Встановіть відповідність 

Роль речовини в ОВР Речовина 

1) окисник 

2) відновник 
а) 4KMnO  

б) SH 2  

в) 42CrOK  

г) HCl  

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Сума коефіцієнтів у рівнянні реакції дорівнює 

OH  SOK   MnSO KNO KMnO  KNO  SOH 242434242   
1) 19; 2) 21; 3) 10; 4) 18. 

 

5. Відновником у реакції  

O7H  SO4K  )(SOCr  3J  SO7H  OCrK  6KJ 242242242722   виявляється 

1) 722 OCrK ; 2) 2J ; 3) 42SOH ; 4) KJ . 

 

6. Окисником у реакції O2H  2SO  3O  S2H 2222   виявляється 

1) 2O ; 2) SH 2 ; 3) 2SO ; 4) OH 2 . 

7. Еквівалентна маса відновника у реакції O6H  4NO   5O  4NH 223   

дорівнює 

1) 8,0 г/моль; 2) 3,4 г/моль; 3) 17,0 г/моль; 4) 16,0 г/моль. 

 

8. Еквівалентна маса окисника у реакції O4H   S 3ZnSO   SO4H  3Zn 2442   

дорівнює 

1) 32,5 г/моль; 2) 16,3 г/моль; 3) 49,0 г/моль; 4) 98,0 г/моль. 

 

9. У найбільш відновленому стані сірка існує у сполуці 

1) S ; 2) 32SOH ; 3) 42SOH ; 4) SH 2 . 

 

10. Тип окисно-відновної реакції 

O2H  SO2K   MnO 2KMnO  SO2H  MnO3K 242244242   
1) міжмолекулярне окиснення-відновлення; 

2) внутрішньо молекулярне окиснення-відновлення; 

3) диспропорціювання; 

4) особливий випадок. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 8. 

 

Доповніть 

1. Речовина у склад якої, входить елемент що відновлюється має назву … 

2. Відношення молярної маси відновника до кількості відданих одною 

молекулою електронів, має назву … 

3. Встановіть відповідність 

 

Тип реакції Реакція 

1) обмінна 

2) окисно-відновна 
а) O8H  2MnSO  SOK  5S  SO3H  2KMnO  S5H 24424242   

б) OH  NaCl  HCl  NaOH 2  

в)
O7H  SOK  )(SOCr 3Cl  SO4H  OCrK  6HCl 242342242722   

г) 344223 2NaNO  BaSO  SONa  )Ba(NO   

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Сума коефіцієнтів у рівнянні реакції дорівнює 

OH   SOK   MnSO )(SOFe  KMnO  FeSO  SOH 24243424442   
1) 36; 2) 27; 3) 10; 4) 40. 

 

5. Відновником у реакції OH OF  2NaF  2NaOH  2F 222  виявляється 

1) NaOH ; 2) 2F ; 3) NaF ; 4) 2OF . 

 

6. Окисником у реакції O4H   S 3J  SOH  6HJ 2242   виявляється 

1) 2J ; 2) 42SOH ; 3) S ; 4) HJ . 

 

7. Еквівалентна маса відновника у реакції 2422 O   SiF 2F  SiO   дорівнює 

1) 30,0 г/моль; 2) 15,0 г/моль; 3) 60,0 г/моль; 4) 8,0 г/моль. 

 

8. Еквівалентна маса окисника у реакції O2H 3SO  SO2H  S 2242   

дорівнює 

1) 32,0 г/моль; 2) 16,0 г/моль; 3) 49,0 г/моль; 4) 98,0 г/моль. 

 

9. Іон, що забарвлює розчин у червоно-фіолетовий колір 

1) 
-
4MnO ; 2) 

-2
4MnO ; 3) 2MnO ; 4) 2Mn . 

 

10. Тип окисно-відновної реакції 

KCl  3KClO  4KClO 43   
1) міжмолекулярне окиснення-відновлення; 

2) внутрішньо молекулярне окиснення-відновлення; 

3) диспропорціювання; 

4) особливий випадок. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 9. 

 

Доповніть 

1. Відношення молярної маси окисника до кількості електронів, прийнятих 

однією молекулою окисника, називають … 

2. Електричний заряд атому, що виник внаслідок зміщення валентних 

електронів до більш електронегативного атому, має назву … 

3. Встановіть відповідність 

 

Процес Визначення 

1) окислення 

2) відновлення 

а) віддача атомом електронів, що супроводжується 

підвищенням його ступеня окиснення 

б) приєднання атомом електронів, що призводить до 

зниження його ступеня окиснення 

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Сума коефіцієнтів у рівнянні реакції дорівнює 

OH  O  SOK  nSOМ KMnO  SOH  OH 2242444222   
1) 26; 2) 3; 3) 10; 4) 16. 

 

5. Відновником у реакції 42222 SOH  8HCl  O4H  4Cl  SH   виявляється 

1) SH 2 ; 2) 2Cl ; 3) OH 2 ; 4) 42SOH . 

 

6. Окисником у реакції NO  SOH  OH  NO SO 42222   виявляється 

1) 2NO ; 2) OH 2 ; 3) 2SO ; 4) 42SOH . 

 

7. Еквівалентна маса відновника у реакції O2H   SO CO  SO2H  C 22242   

дорівнює 

1) 6,0 г/моль; 2) 12,0 г/моль; 3) 3,0 г/моль; 4) 98,0 г/моль. 

 

8. Еквівалентна маса окисника у реакції O3H 3S  SOH  S2H 2322   

дорівнює 

1) 41,0 г/моль; 2) 20,5 г/моль; 3) 34,0 г/моль; 4) 17,0 г/моль. 

 

9. Речовина, що забарвлює розчин у коричневий колір 

1) 4KMnO ; 2) 42MnOK ; 3) 2MnO ; 4) 4MnSO . 

 

10. Тип окисно-відновної реакції 

OH  O  SOK  J  SOH  O  2KJ 22422423   
1) міжмолекулярне окиснення-відновлення; 

2) внутрішньо молекулярне окиснення-відновлення; 

3) диспропорціювання; 

4) особливий випадок. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 10. 

 

Доповніть 

1. Речовина, до складу якої входить елемент що окислюється, має назву … 

2. Реакції, під час перебігу яких окисник і відновник (атоми різних 

елементів) перебувають у складі однієї і тієї ж молекули, мають назву … 

3. Встановіть відповідність 

 

Реакція Колір розчину після реакції 

1)   OH  KMnO  NaNO 242  

2)   SOH  KMnO  NaNO 4242  

3)   KOH  KMnO  NaNO 42  

 

а) бурий 

б) прозорий 

в) зелений 

 

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Сума коефіцієнтів у рівнянні реакції дорівнює 

OH  KCl  FeOK Cl  KOH  Fe(OH) 24222   
1) 14; 2) 13; 3) 18; 4) 19. 

 

5. Відновником у реакції   S 2HJ  J  SH 22   виявляється 

1) SH 2 ; 2) 2J ; 3) HJ ; 4) S . 

 

6. Окисником у реакції 222 O  4HF  O2H  2F   виявляється 

1) 2F ; 2) OH 2 ; 3) 2O ; 4) HF . 

 

7. Еквівалентна маса відновника у реакції 

O2H   MnCl Cl   MnO 4HCl 2222   дорівнює 

1) 36,5 г/моль; 2) 18,3 г/моль; 3) 87,0 г/моль; 4) 21,8 г/моль. 

 

8. Еквівалентна маса окисника у реакції O2H  S 2NO  SH  2HNO 222   

дорівнює 

1) 28,0 г/моль; 2) 17,0 г/моль; 3) 34,0 г/моль; 4) 47,0 г/моль. 

 

9. Речовина, що забарвлює розчин у жовтий колір 

1) 32OСr ; 2) 722 OCrK ; 3) 42CrOK ;4) 2KCrO . 

 

10. Тип окисно-відновної реакції 

O4H  SH  4ZnSO  SO5H  4Zn 22442   
1) міжмолекулярне окиснення-відновлення; 

2) внутрішньо молекулярне окиснення-відновлення; 

3) диспропорціювання; 

4) особливий випадок. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 11. 

 

Доповніть 

1. Частки (атом, молекула або іон), що приймають електрони, називається … 

2. Відношення молярної маси відновника до кількості загублених електронів 

однієї молекули відновника має назву … 

3. Встановіть відповідність 

Тип реакції Реакція 

1) обмінна 

2) окисно-

відновна 

а) O8H  2MnSO SOK  5Cl  SO3H  2KMnO  10HCl 24422424   

б) OH  KNO  HNO  KOH 233   

в)
O4H  SOK  )(SOCr 3KNO  SO4H  O7CrK  3KNO 242342342222   

г) AgCl  NaNO  NaCl  AgNO 33   

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Сума коефіцієнтів у рівнянні реакції дорівнює 

OH  KCl  CrOK KClO  KOH  Cr(OH) 2423   
1) 4; 2) 3; 3) 12; 4) 19. 

 

5. Відновником у реакції 422232 SONa  2HBr  OH  Br  SONa   виявляється  

1) 32SONa ; 2) 2Br ; 3) OH 2 ; 4) HBr . 

 

6. Окисником у реакції 10HCl  4HBrO  O6H  5Cl  Br 3222   виявляється  

1) 2Br ; 2) 2Cl ; 3) OH 2 ; 4) HCl . 

 

7. Еквівалентна маса відновника у реакції 2424 Cl  2HJO  J  2HClO   

дорівнює 

1) 100,5 г/моль; 2) 18,1 г/моль; 3) 254,0 г/моль; 4) 127,0 г/моль. 

 

8. Еквівалентна маса окисника у реакції 

 2HF  Xe  KBrO  OH  XeF  KBrO 4223   дорівнює 

1) 167,0 г/моль; 2) 18,0 г/моль; 3) 84,5 г/моль; 4) 169,0 г/моль. 

 

9. Речовина, що забарвлює розчин у зелений колір 

1) 32OСr ; 2) 722 OCrK ; 3) 42CrOK ;4) 2KCrO . 

 

10. Тип окисно-відновної реакції 

OH  KCl  )(SOFe  SOH  KClO  FeSO 23424234   
1) міжмолекулярне окиснення-відновлення; 

2) внутрішньо молекулярне окиснення-відновлення; 

3) диспропорціювання; 

4) особливий випадок. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 12. 

 

Доповніть 

1. Частки (атом, молекула або іон), що віддають електрони, мають назву … 

2. Віддача електронів атомом, молекулою або іоном, має назву … 

3. Встановіть відповідність 

 

Поняття Визначення 

1) окисник 

2) відновник 

а) частки (атом ,молекула або іон), 

що приймають електрони 

б) частки (атом, молекула або іон), 

що віддають електрони 

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Сума коефіцієнтів у рівнянні реакції дорівнює 

OH  )(SOFe  OH  FeSO  SOH 234222442   
1) 6; 2) 7; 3) 10; 4) 4. 

 

5. Відновником у реакції 422232 SONa  2HBr  OH  Br  SONa   виявляється 

1) 32SONa ; 2) 2Br ; 3) OH 2 ; 4) HBr . 

 

6. Окисником у реакції 2222  SO 6HCl  O2H  3Cl  SH   виявляється 

1) SH 2 ; 2) 2Cl ; 3) OH 2 ; 4) 2SO . 

 

7. Еквівалентна маса відновника у реакції O2H  3SO  SO2H  S 2242   

дорівнює 

1) 32,0 г/моль; 2) 16,0 г/моль; 3) 49,0 г/моль; 4) 8,0 г/моль. 

 

8. Еквівалентна маса окисника у реакції O2H   SO CO  SO2H  C 22242   

дорівнює 

1) 49,0 г/моль; 2) 12,0 г/моль; 3) 3,0 г/моль; 4) 98,0 г/моль. 

 

9. Речовина, що забарвлює розчин у помаранчевий колір 

1) 342 )(SOСr ; 2) 722 OCrK ; 3) 42CrOK ; 4) 2KCrO . 

 

10. Тип окисно-відновної реакції 

KOH   MnO KMnO  MnOK  OH 24422   
1) міжмолекулярне окиснення-відновлення; 

2) внутрішньо молекулярне окиснення-відновлення; 

3) диспропорціювання; 

4) особливий випадок. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 13. 

 

Доповніть 

1. Відношення молярної маси відновника до кількості відданих одною 

молекулою електронів має назву … 

2. Реакції, під час перебігу яких відбувається зміна ступіней окиснення 

одного й того ж елементу у одній і тій ж молекулі, мають назву … 

3. Встановіть відповідність 

Роль речовини в ОВР Речовина 

1) окисник 

2) відновник 
а) SK 2  

б) 3HNO  

в) 722 OCrK  

г) HCl  

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Сума коефіцієнтів у рівнянні реакції дорівнює 

 OH HMnO  )Pb(NO ) Mn(NO HNO  PbO 24232332   

1) 22; 2) 17; 3) 10; 4) 16. 

 

5. Відновником у реакції 2422 O   SiF 2F  SiO   виявляється 

1) 2F ; 2) 2SiO ; 3) 4SiF ; 4) 2O . 

 

6. Окисником у реакції O2H  2Cl  O  4HCl 222   виявляється  

1) 2O ; 2) 2Cl ; 3) OH 2 ; 4) HCl . 

 

7. Еквівалентна маса відновника у реакції 

2HCl  J  2FeCl  2HJ  2FeCl 223   дорівнює 

1) 127,0 г/моль; 2) 128,0 г/моль; 3) 162,5 г/моль; 4) 54,2 г/моль. 

 

8. Еквівалентна маса окисника у реакції 

O4H  SH  8KHSO  4J  SO9H  8KJ 224242   дорівнює 

1) 9,0 г/моль; 2) 12,25 г/моль; 3) 98,0 г/моль; 4) 166,0 г/моль. 

 

9. Речовина що виявляє окисно-відновні властивості  

1) 42SOK ; 2) KHS ; 3) 32SOK ; 4) SK2 . 

 

10. Тип окисно-відновної реакції 

OH   S SOH  SH 2322   
1) міжмолекулярне окиснення-відновлення; 

2) внутрішньо молекулярне окиснення-відновлення; 

3) диспропорціювання; 

4) особливий випадок. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 14. 

 

Доповніть 

1. Реакції, що протікають із зміною ступеня окиснення атомів у різних 

молекулах, мають назву … 

2. Речовина , у склад якої, входить елемент що окислюється має назву… 

3. Встановіть правильну послідовність 

Ступінь окиснення елементу у сполуці розраховується 

1) ступінь окиснення елементів у простих речовинах приймається рівним 

нулю; 

2) алгебраїчна сума ступіней окиснення усіх атомів, що входять до складу 

молекули дорівнює нулю; 

3) постійну ступінь окиснення у сполуках виявляють лужні метали (+1), 

метали головної підгрупи II, цинк і кадмій (+2); 

4) водень виявляє ступінь окиснення (+1) у всіх сполуках, окрім гідридів 

металів, де ступінь окиснення його дорівнює (–1); 

5) ступінь окиснення кисню у сполуках дорівнює (–2), за виключенням 

пероксидів (–1) і флориду кисню (+2); 

6) флуорид у всіх сполуках (–1); 

7) усі метали мають позитивний ступінь окиснення. 

Оберіть правильну відповідь 

4. Сума коефіцієнтів у рівнянні реакції дорівнює 

OH  SOK   S SK  SOH  OH 24224222   
1) 7; 2) 3; 3) 21; 4) 16. 

5. Відновником у реакції 42222 SOH  8HCl  O4H  4Cl  SH   виявляється 

1) SH 2 ; 2) 2Cl ; 3) OH 2 ; 4) HCl . 

6. Окисником у реакції O4H  2NO  )3Pb(NO  3S  8HNO  3PbS 2233   

виявляється 

1) PbS ; 2) 3HNO ; 3) S ; 4) NO . 

7. Еквівалентна маса відновника у реакції 

O4H  2NO  )3Pb(NO  3S  8HNO  3PbS 2233   дорівнює 

1) 239,0 г/моль; 2) 119,5 г/моль; 3) 63,0 г/моль; 4) 21,0 г/моль. 

8. Еквівалентна маса окисника у реакції 42222 SOH  8HCl   O4H  4Cl  SH   

дорівнює 

1) 34,0 г/моль; 2) 17,0 г/моль; 3) 35,5 г/моль; 4) 71,0 г/моль. 

9. Речовина що є окисником: 

1) 342 )(SOСr ; 2) 722 OCrK ; 3) 33CrOK ; 4) 2KCrO . 

10. Тип окисно-відновної реакції 

ОΝ  NONH 24    
1) міжмолекулярне окиснення-відновлення; 

2) внутрішньо молекулярне окиснення-відновлення; 

3) диспропорціювання; 

4) особливий випадок. 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 15. 

 

Доповніть 

1. Реакції, що протікають із зміною ступеня окиснення атомів у одній і тій ж 

молекулі, мають назву … 

2. Частки (атом, молекула або іон), що віддає електрони, мають назву … 

3. Встановіть правильну послідовність 

Розстановка коефіцієнтів у ОВР відбувається у послідовності: 

а) перевірити кількість кисню до та після реакції; 

б) знайти елементи, що змінили ступінь окиснення; 

в) скласти електронний баланс; 

г) розставити ступені окиснення елементів; 

д) зрівняти кількість водню до, та після реакції; 

е) зрівняти катіони і аніони; 

ж) розставити коефіцієнти для окисника і відновника. 

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Сума коефіцієнтів у рівнянні реакції OH  SOK   S I  SOH  KI 242242   

дорівнює 

1) 10; 2) 13; 3) 21; 4) 16. 

5. Відновником у реакції 

 O8H  SOK  2MnSO 5CdSO  SO8H  2KMnO  5Cd 24244424   виявляється 

1) Cd ; 2) 4KMnO ; 3) 42SOH ; 4) OH 2 . 

 

6. Окисником у реакції 2442 H   ZnSO SOH  Zn   виявляється 

1) Zn ; 2) 4ZnSO ; 3) 2H ; 4) 42SOH . 

7. Еквівалентна маса відновника у реакції 2442 H   ZnSO SOH  Zn   

дорівнює 

1) 32,5 г/моль; 2) 49,0 г/моль; 3) 80,5 г/моль; 4) 1,0 г/моль. 

 

8. Еквівалентна маса окисника у реакції 

 O8H SOK  2MnSO  5CdSO  SO8H  2KMnO  5Cd 24244424   дорівнює 

1) 29,5 г/моль; 2) 31,6 г/моль; 3) 158,0 г/моль; 4) 98,0 г/моль. 

9. Речовина, яка буває тільки відновником 

1) SH 2 ; 2) 42SOH ; 3) 32SOH ; 4) 3SO . 

10. Тип окисно-відновної реакції 

23 3Ο2KCl  2KClO   
1) міжмолекулярне окиснення-відновлення; 

2) внутрішньо молекулярне окиснення-відновлення; 

3) диспропорціювання; 

4) особливий випадок. 



Тема VIII. КОМПЛЕКСНІ СПОЛУКИ
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 1. 

Доповніть 

1. Речовина у вузлах кристалічної решітки якої знаходяться складні частки, 

побудовані, за рахунок, координації одним атомом (іоном) 

електронейтральних молекул або протилежно заряджених іонів і здібні до 

самостійного існування при переході речовини в розплавлений або 

розчинений стан, має назву… 

2. Ізомери, у яких однакові ліганди розділені комплексоутворювачем, мають 

назву … 

3. Встановіть відповідність 

Назва Формула 

1)амоній 

дигідроксотетрахлороплатинат (IV)  

2) триамінхлороплатина (II) хлорид 

3) дихлородиаміноплатина  

а) ](OH)[PtCl)(NH 2424  

б) ]Cl)[Pt(NH 223  

в) ]Cl)[PtCl(NH 33  

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Координаційна формула комплексної сполуки кобальта(III) 

322 ΝΟСο3NaNO   

1) 2522 ]NO)Co(NONa[Na ; 2) 22422 )](NO)[NaCo(NONa ; 

3) ])[Co(NONa 623 ; 4) 5223 ))](NO(NOCo[Na . 

5. Комплексоутворювачем у комплексній сполуці 

]Cl)O)(NH[PdCl(H 232  виявляється 

1) OH 2 ; 2) -Cl ; 3) 3NH ; 4) 2Pd . 

6. Лігандами у комплексній сполуці )Cl](NO)[Ni(NH 223   виявляються 

1) 2Ni , 3NH , -Cl ; 2) 3NH , -
2NO , -Cl ;  

3) 2Ni , -
2NO , -Cl ; 4) 2Ni , 3NH , -Cl . 

7. Заряд комплексного іону ]O)[CrCl(H 52  дорівнює 

1) –2; 2) +2; 3) –3; 4) +3. 

8. Ступінь окиснення комплексоутворювача ][Fe(CN)Na 63  дорівнює 

1) +3; 2) +2; 3) –3; 4) –2. 

 

9. Заряд комплексного іону, заряд і координаційне число 

комплексоутворювача у комплексній сполуці 243 ](OH))[Cu(NH  дорівнює 

1) +2, +2, 4; 2) –2, +4, 6; 3) –2, +4, 4; 4) +2, +4, 2. 

10. Вираз константи нестійкості комплексної солі ])Na[Ag(NO 22  

1) ]])[Na[Ag(NO /]] )[[Ag(NO] [Na Kн 2222 ; 

2) ]])[[Ag(NO] [Na /] ])[[Ag(NO Kн -
22

-
22

 ; 

3) 2-
2

-
22 ][NO] [Ag /] ])[[Ag(NO Kн  ; 

4) ]])[[Ag(NO / ][NO] [Ag Kн 22
2

2
- . 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 2. 

Доповніть 

1. Сполуки, утворені з простих, здатних до самостійного існування молекул 

або іонів, мають назву … 

2. Ліганди, що займають у координаційній сфері два, або декілька місць, 

мають назву … 

3. Встановіть правильну відповідність 

Основні положення координаційної теорії: 

а) навкруги комплексоутворювача у безпосередній близькості знаходиться  

(координоване) деяке число протилежно заряджених іонів або нейтральних 

молекул; 

б) іони, що не розміщені у внутрішній сфері, знаходяться на більш далекій 

відстані від центрального іона, складають зовнішню координаційну сферу; 

в) число лігандів, що оточили центральний іон, має назву координаційного 

числа; 

г) у молекулі кожної комплексної сполуки один із іонів, позитивно 

заряджений, займає центральне місце і має назву комплексоутворювача; 

д) комплексоутворювач і ліганд утворюють внутрішню координаційну сферу 

сполуки. 

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Комплексний неелектроліт – це 

1) Cl])[Co(NH 53 ; 2) ]PO)[Cr(NH 433 ; 3) ])[Cd(NO 62 ; 4) ])[Ag(NH 23 . 

5. Комплексоутворювачем у комплексній сполуці 

](OH))Cl[Pt(NH 33  виявляється 

1) 4Pt ; 2) -Cl ; 3) 3NH ; 4) -OH . 

6. Лігандами у комплексній сполуці 22223 ]BrO)(H)[Cu(NH   виявляються 

1) 3NH , -Br ; 2) 3NH , ОН 2 ; 3) 2Cu , 3NH ; 4) 2Cu , OH 2 . 

7. Заряд комплексного іону ][Al(OH)6  дорівнює 

1) –2; 2) +2; 3) –3; 4) +3. 

8. Ступінь окиснення комплексоутворювача у ]ClClO)[Cr(H 242   дорівнює 

1) +1; 2) +2; 3) –3; 4) +3. 

9. Заряд комплексного іону, заряд і координаційне число 

комплексоутворювача у комплексній сполуці 362 ]ClO)[Cr(H  дорівнює 

1) +4, +3, 6; 2) –2, +4, 6; 3) +3, +3, 6; 4) +2, +3, 3. 

10. Вираз константи нестійкості комплексної солі 363 ]Cl)[Cr(NH   

1) ]])[[Cr(NH / ][NH] [Cr Kн 63
6

3
3  3

; 

2) ] ])[[Cr(NH][Cl /] ])[[Cr(NH =Kн
+3

63
3-3

63


; 

3) 63
33

63 ][NH] [Cr /] ])[[Cr(NH Kн  ; 

4)  36
3

3
63

3 ]])[[Cr(NH /] ])[[Cr(NH[Cl] Kн . 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 3. 

Доповніть 

1. Іонів або атом, що займає центральне місце і має вільні орбіталі, має назву  

2. Комплексні сполуки, що містять один центральний іон, мають назву … 

3. Встановіть правильну відповідність 

Структурна одиниця Представники 

1) комплексоутворювач  

2) ліганд 

 

а) нейтральні полярні молекули: ОН 2 , 3NH , СО

,спирт 

б) негативно заряджені іони: -F , -Cl , -Br , -CN ,
-

2NO , --2

32

--

3 OH ,O S,CNS ,NO . 

в) будь які молекули органічні або  неорганічні 

що можуть поляризуватися 

г) окислений атом або позитивно заряджені іони 

d-, р-, f-елементи (  423222 Pt ,Ni ,Co ,Fe ,Hg,Cu ), 

дуже рідко s-элементы ( 2Be ) 

д) нейтральний атом p-, d-, f- елементу, 

благородні гази ( Kr Ne, ….) 

е) негативно заряджені іони ( ---2-2 Br ,J , S,O …) 

Оберіть правильну відповідь 

4. Координаційна формула комплексної сполуки кобальта(III) 

3232 ΝΟСοΝΗ2KNO   

1) ]))(NO[Co(NHK 5232 ; 2) ]))(NOKCo[K(NH 523 ; 

3) )](NH)(NOCo[K 3522 ; 4) ]))(NOK[CoK(NH 523 . 

5. Комплексоутворювачем у комплексній сполуці 2234 ])(NHBa[Cr(SCN)  є 

1) 2Ba ; 2) 3Cr ; 3) 3NH ; 4) -SCN . 

6. Лігандами у комплексній сполуці ]ClO)(H[CrSO 424   виявляється 

1) -2
4SO , -Cl ; 2) -Cl , ОН 2 ; 3) 3Cr , -2

4SO ; 4) -2
4SO , ОН2 . 

7. Заряд комплексного іону ]O)[Cu(H 42  дорівнює  

1) +2; 2) +1; 3) –3; 4) +3. 

8. Ступінь окиснення комплексоутворювача у ][RhCl)(NH 634  дорівнює 

1) +1; 2) +3; 3) –3; 4) +4. 

9. Заряд комплексного іону, заряд і координаційне число 

комплексоутворювача у комплексній сполуці 2343 )](NO)[Cu(NH  

дорівнює 

1) +4, +3, 6; 2) –2, +4, 6; 3) –2, +2, 3; 4) +2, +2, 4. 

10. Вираз константи нестійкості комплексної солі ][PdJNa 42   

1) 42-2
4 [J]] [Pd /] ][[PdJ Kн  ; 

2) ]][[PdJ] [Na /] ][[PdJ Kн -2
4

2
4

 ; 

3) ]][[PdJ / ][J] [Pd Kн -2
4

4-2 ; 

4) ]]/[[PdJ] ][[PdJ] [Na Kн -2
4

-2
4

 . 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 4. 

 

Доповніть 

 

1. Іон (або молекула), що має атом з неподіленою електронною парою, має 

назву… 

2. Комплексні сполуки, що містять два і більше центральних атомів у 

внутрішній сфері мають назву … 

3. Встановіть правильну відповідність 

 

Ізомер Визначення 

1) транс 

2) цис 

 

а) ізомери, у яких однакові ліганди 

розміщені з одного боку від 

комплексоутворювача 

б) ізомери, у яких однакові ліганди 

розділені комплексоутворювачем 

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Координаційна формула комплексної сполуки паладію(II) 

ΟΗ2ΝΝPdCl 232   

1) 2223 O)]Cl(H)Pd[(NH ; 2) ]O)Cl(H)Pd[(NH 2223 ; 

3) 2322 )](NHO)Cl[Pd(H ; 4) O)]Cl(H)[PdCl(NH 223 . 

 

5. Комплексоутворювачем у комплексній сполуці ])(NO)[Co(NHK 42232  є 

1) K  2) -
2NO ; 3) 2Co ; 4) 3NH . 

 

6. Лігандами у комплексній сполуці ](OH)[PtCl)(NH 2424  є 

1) -- Cl ,OH ; 2) 4- Pt ,Cl ; 3) 4- NH ,Cl ; 4) -4 OH ,Pt  . 

 

7. Заряд комплексного іону ][Al(CN)6  дорівнює  

1) –2; 2) +1; 3) +3; 4) –3. 

 

8. Ступінь окиснення комплексоутворювача у ])O[Ag(SNa 2323  дорівнює  

1) +1; 2) +3; 3) –3; 4) +4. 

 

 

9. Заряд комплексного іону, заряд і координаційне число 

комплексоутворювача у комплексній сполуці ])(NH[CrCl 333  дорівнює  

1) +4, +3, 6; 2) 0, +3, 6; 3) –1, +2, 3; 4) –2, +3, 4. 

 

10. Найбільш стійкий комплексний іон - це 

1) ])[Ag(NH 23 ; 2) -
2 ][Ag(CN) ; 3) -

22 ])[Ag(NO ; 4) -3
232 ])O[Ag(S . 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 5. 

 

Доповніть 

1. Кількість місць у внутрішній сфері комплексу, які можуть бути зайняті 

лігандами мають назву … 

2. Величина, зворотня константі нестійкості, має назву … 

3. Встановіть правильну послідовність 

Координаційне число залежить від наступних факторів: 

а) від розміру або від радіуса комплексоутворювача і ліганда; 

б) заряду комплексоутворювача; 

в) природи комплексоутворювача; 

г) природи ліганда; 

д) концентрації і температури. 

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Координаційна формула комплексної сполуки купруму(II), що 

складається із часток -
23

2 NO ,NH ,Cu   це 

1) ]))(NO[Cu(NHNH 5233 ; 2) )])(NO[Cu(NH 23 ; 

3) )](NH)Cu[(NO 352 ; 4) 2243 )](NO)[Cu(NH . 

5. Комплексоутворювачем у комплексній сполуці 22223 ]ClO)(H)[Ni(NH  

виявляється 

1) OH 2 ; 2) -Cl ; 3) 3NH ; 4) 2Ni  . 

6. Лігандами у комплексній сполуці ])(NHK[Fe(CN) 234  є 

1) K , -CN ; 2) K , 3NH ; 3) 3NH , -CN ; 4) 3Fe , -CN . 

7. Заряд комплексного іону ])Cl(NH)[Co(NO 3322  дорівнює  

1) +2; 2) 0; 3) +1; 4) +3. 

8. Ступінь окиснення комплексоутворювача у 362 ]ClO)[Al(H  дорівнює  

1) –1; 2) +4; 3) +3; 4) +2. 

9. Заряд комплексного іону, заряд і координаційне число 

комплексоутворювача у комплексній сполуці 2432 ]Cl)(NH[PtCl  

дорівнють  

1) +2, +4, 6; 2) +4, +3, 6; 3) –2, +2, 3; 4) –2, +3, 4. 

10. Вираз константи нестійкості комплексної солі 243 ]Cl)[Zn(NH   

1) 4
3

22
43 ][NH] [Zn ]/])[[Zn(NH Kн  ; 

2) ]])[[Zn(NH] [Cl /] ])[[Zn(NH Kн 2
43

-2
43

 ; 

3) ]]])/[[Zn(NH] ])[[Zn(NH] [Cl Kн 2
43

2
43

-  ; 

4) ]])[[Zn(NH / ][NH] [Zn Kн 2
43

4
3

2  .  
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 6. 

Доповніть 

1. Кількість місць, що займає ліганд у зовнішній сфері комплексу, має 

назву… 

2. Речовини однакові за складом, але різні за будовою, мають назву … 

3. Встановіть відповідність 

Назва Формула 

1) калій диціаноаргентат 

2) гексааміннікель(II) хлорид 

3) магній трихлоргідроксоберілат 

а) (OH)]Mg[BeCl3  

б) ]К[Ag(CN) 2  

в) ]Cl)[Ni(NH 63  

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Координаційна формула комплексної сполуки хрому(III), що складається 

із часток -
2

3 Cl O,H ,Cr   це  

1) O)Cl]O[Cr(HH 22 ; 2) ]O)(H[CrCl 323 ; 

3) Cl]O)Cr[(H 52 ; 4) 223 O)](H[CrCl . 

 

5. Комплексоутворювачем у комплексній сполуці  O)]Cl(H)[PdCl(NH 223  

виявляється 

1) OH 2 ; 2) -Cl ; 3) 3NH ; 4) 2Pd . 

 

6. Лігандами у комплексній сполуці 252 ](CN)O)[CrCl(H  є  

1) 3Cr , -CN ; 2) -Cl , OH 2 ; 3) -CN , -Cl ; 4) OH 2 , -Cl . 

 

7. Заряд іона-комплексоутворювача у сполуці ])(NH[CoSO 434  дорівнює  

1) +2; 2) 0; 3) +1; 4) +3. 

 

8. Ступінь окиснення комплексоутворювача у ][MoFK 82  дорівнює  

1) –1; 2) +1; 3) +8; 4) +6. 

 

9. Заряд комплексного іону, заряд і координаційне число 

комплексоутворювача у комплексній сполуці 23322 ]Cl)(NHO)[CrCl(H  

дорівнюють  

–2, +4, 6; 2) +4, +3, 6; 3) +2, +3, 6; 4) –2, +3, 4. 

 

10. Вираз константи нестійкості комплексної солі ]Cl)(NH[CoCl 432   

1) ]])(NH/[[CoCl][Cl]][NH[Co Kн 432
2-4

3
3  ; 

2) 4
3

33
432 ][NH] [Co ]/])(NH[[CoCl Kн  ; 

3)  2
432

-2
43 ])(NH[[CoCl] [Cl /] ])[[Co(NH Kн ; 

4) ]])(NH/[[CoCl] ])[[Co(NH] [Cl Kн 43243
-  .  
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 7. 

Доповніть 

1. Ліганди, що займають у координаційній сфері одне місце, мають назву … 

2. Речовина, у вузлах кристалічної решітки якої знаходяться складні 

речовини, побудовані за рахунок координації одним атомом (іоном) 

електронейтральних молекул або протилежно заряджених іонів, та мають 

здатність до самостійного існування при переході речовини у 

розплавлений або розчинений стан, мають назву … 

3. Встановіть відповідність 

Назва Формула 

1) тетраамінфосфатохром 

2) гексаамінокобальт(III) бромід 

3) калій гексаціаноферат(II)  

а) 363 ]Br)[Co(NH  

б) ][Fe(CN)K 64  

в) ]PO)[Cr(NH 443  

 

Оберіть правильну відповідь 

4. оординаційна формула комплексної сполуки хрому(III), що складається із 

часток -
2

3 Cl O,H ,Cr   має вигляд 

1) ]ClClO)[Cr(H 242 ; 2) ]ClO)Cr[Cr(H 232 ; 

3) Cl]O)Cr[(H 52 ; 4) 223 O)](H[CrCl . 

5. Комплексоутворювачем у комплексній сполуці 

  ]Cl)(NHO)[CrCl(H 23322  є 

1) OH 2 ; 2) 3Cr ; 3) 3NH ; 4) -Cl .  

6. Лігандами у комплексній сполуці ]))(NO[Co(NHK 5232  є  

1) 2Co , K ; 2) K , 3NН ; 3) -NO2 , 2Co ; 4) 3NН , -NO2 . 

7. Заряд комплексного іону ]O)(H)[Ni(NH 2223  дорівнює  

1) +2; 2) –3; 3) +1; 4) –2. 

8. Ступінь окиснення комплексоутворювача у (OH)][BeClK 32  дорівнює  

1) –1; 2) +1; 3) +2; 4) +3. 

9. Заряд комплексного іону, заряд і координаційне число 

комплексоутворювача у комплексній сполуці ](OH)[PtCl)(NH 2424  

дорівнюють 

1) –2, +2, 4; 2) +4, +4, 4; 3) +2, +4, 6; 4) –2, +4, 6. 

10. Вираз константи нестійкості комплексної солі ]Cl)(NH[CoCl 432   

1) ]]])(NH/[[CoCl]][NH[Co Kн 432
4

3
3  ; 

2) 4
3

3
432 ][NH] [Co ]/])(NH[[CoCl Kн  ; 

3) ]])(NH/[[CoCl[Cl]]][NH[CoKн 432
24

3
3  ; 

4) 24
3

3
432 [Cl]]][NH]]/[Co])(NH[[CoCl Kн  .  
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 8. 

 

Доповніть 

1. Ліганди що займають у координаційній сфері два або декілька місць 

мають назву… 

2. Кількість місць у внутрішній сфері комплексу, що можуть бути зайняті 

лігандами мають назву … 

3. Встановіть відповідність 

 

Координаційне число Просторова конфігурація 

1) 2 

2) 4 

3) 6 

а) октаедрична 

б) лінійна 

в) плоска квадратна 

г) тетраедрична 

 

Оберіть правильну відповідь 

 

4. Координаційна формула триамінхлороплатина(II) хлориду – це 

1) 232 )](NH[PtCl ; 2) ]Cl)[Pt(NH 233 ; 

3) ]Cl)[PtCl(NH 33 ; 4) ]Cl)[PtCl(NH 33 . 

 

5. Комплексоутворювачем у комплексній сполуці ])Cl(NH)[Co(NO 3322  є 

1) 3Co ; 2) -2NO ; 3) 3NH ; 4) -Cl . 

 

6. Лігандами у комплексній сполуці (OH)]Mg[BeCl3  є  

1) -Cl , -OH ; 2) 2Be , -Cl ; 3) -OH , 2Be ; 4) 2Mg , -Cl . 

 

7. Заряд комплексного іону ]PO)[Cr(NH 443  дорівнює  

1) +2; 2) 0; 3) +1; 4) –1. 

 

8. Ступінь окиснення комплексоутворювача у ])(NHK[Fe(CN) 234  дорівнює  

1) –1; 2) +3; 3) +4; 4) +1. 

 

9. Заряд комплексного іону, заряд і координаційне число 

комплексоутворювача у комплексній сполуці 4332 ]Cl)O)(NH[Pd(H  

дорівнюють  

–2, +2, 4; 2) +4, +4, 4; 3) +2, +4, 6; 4) –2, +4, 6. 

 

10. Найбільш стійкий комплексний іон це 

1) 2
63 ])[Cr(NH ; 2) -3

6 ][Fe(CN) ; 3) -2
4 ][Co(CN) ; 4) -4

6 ][Fe(CN)  . 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 9. 

Доповніть 

1. У внутрішній сфері іони зв’язані … 

2. Величина, зворотна константі нестійкості, має назву… 

3. Встановіть правильну послідовність 

Класифікація комплексних сполук за видом (природою) лігандів 

а) комплекси, у яких лігандами виявляються різні частки, мають назву 

змішані; 

б) комплекси, у яких лігандами є молекули амоніаку, мають назву аміакати; 

в) комплекси, у яких лігандами є -OH , мають назву гідроксокомплекси; 

г) комплекси, у яких лігандами є аніони різних кислот, мають назву 

ацидокомплексами; 

д) комплекси, у яких лігандом  є вода, мають назву аквакомплекси. 

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Координаційна формула комплексної сполуки платини (IV), що 

складається із часток -
3

4 Cl,NH ,Pt   це 

1) ]Cl)Pt[(NH 243 ; 2) 2243 ]ClCl)[Pt(NH ; 

3) 236 )](NH[PtCl ; 4) 233 ))Cl](NH[Pt(NH . 

 

5. Комплексоутворювачем у комплексній сполуці 23332 ]Cl)(NHO)[Ni(H  є 

1) OH 2 ; 2) -Cl ; 3) 2Ni ; 4) 3NH . 

 

6. Лігандами у комплексній сполуці ]O)(H[Sn(OH)Na 2242  є  

1) 2Sn , Na ; 2) 
Na , OH 2 ; 3) -OH , 2Sn ; 4) OH 2 , -OH . 

 

7. Заряд комплексного іону )](NH[PtCl 33  дорівнює  

1) +2; 2) –3; 3) +1; 4) –2. 

 

8. Ступінь окиснення комплексоутворювача у 452 ]SOO)[CoBr(H  дорівнює  

1) +3; 2) –1; 3) +2; 4) –3. 

 

9. Заряд комплексного іону, заряд і координаційне число 

комплексоутворювача у комплексній сполуці ][TiClK 84  дорівнюють  

–4, +2, 4; 2) –4, +4, 8; 3) +2, +4, 4; 4) –2, +2, 8. 

 

10. Вираз константи нестійкості комплексної солі ][HgJK 42   

1) ]][J] [Hg /] ][[HgJ Kн 4-2-2
4

 ; 

2) ]][[HgJ] [K /] ][[PdJ Kн -2
4

-2
4

 ; 

3) ]]/[[HgJ] ][[HgJ] [KKн -2
4

2
4

 ; 

4) ]][[HgJ / ][J] [Hg Kн -2
4

4-2 .   
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 10. 

Доповніть 

1. У зовнішній сфері іони зв’язані… 

2. Комплексні сполуки, що містять два чи більше центральних атомів у 

внутрішній сфері, які мають назву … 

3. Встановіть відповідність 

Тип реакції Реакція 

1) Обміну 

2) Окисно-відновна 

3)Руйнування комплексного іона 

А) 34443 4NH CuSO  ]SO)[Cu(NH    

Б)
12KCl  ][Fe(CN)Fe  4FeCl ] [Fe(CN)3K 364364   

В)       2KCl  CNFеK 2  Cl CNFе2K 63264    

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Координаційна формула комплексної сполуки платини (IV), що 

складається із часток -
3 Cl ,NH ,Ag   це  

1) )Cl]Ag[(NH 3 ; 2) 232 )](NH[AgCl ; 

3) )[AgCl](NH 3 ; 4) ]Cl)[Ag(NH 23 . 

 

5. Комплексоутворювачем у комплексній сполуці ]Cl)O)(NH[PdCl(H 232  є 

1) OH 2 ; 2) -Cl ; 3) 3NH ; 4) 2Pd . 

 

6. Лігандами у комплексній сполуці ])(NH)Na[Co(NO 2342  є  

1) 3Co , Na ; 2) -
2NO , 3NH ; 3) -

2NO , 3Co ; 4) 3NH , Na . 

 

7. Заряд комплексного іону ])O[Co(C 242  дорівнює  

1) +2; 2) –3; 3) +1; 4) –1. 

 

8. Ступінь окиснення комплексоутворювача у ]ClO)(H[FeCl 422  дорівнює  

1) –3; 2) –1; 3) +2; 4) +3. 

 

9. Заряд комплексного іону, заряд і координаційне число 

комплексоутворювача у комплексній сполуці ]Cl)[PdCl(NH 33  

дорівнюють  

1) –1, +2, 3; 2) –1, +4, 1; 3) +1, +2, 4; 4) –2, +2, 4. 

 

10. . Вираз константи стійкості комплексної солі (OH)]Mg[BeCl3   

1) ][OH][Cl] [Be /] (OH)][[BeCl K -3-2-2
3с

 ; 

2) ](OH)][[BeCl ]/[OH][Cl] [Be K -2
3

-3-2
с

 ; 

3) 3-2-2
3с ][Cl] [Be /] ][[BeClK  ; 

4) ]][OH[Be /] [[Be(OH)] K -2-2
с

 .  
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 11. 

 

Доповніть 

1. Складний іон, який складається із атома елемента у визначеному 

валентному стані пов’язаний з однією або декількома молекулами або 

іонами, має назву… 

2. Іон (або молекула), що має іон з неподіленою електронною парою, має 

назву… 

3. Встановіть відповідність 

Ізомерія Визначення 

1) Дзеркальна 

2) Гідратна 

3) Іонізаційна 

4) Координаційна 

а) визначається різним розподілом іонів між 

внутрішній та зовнішній сферами 

б) один комплекс виявляється дзеркальним 

відображенням іншого 

в) пов’язана з переходом лігандів від одного 

комплексоутворювача до іншого  

г) має місце під час переходу води з внутрішньої 

сфери у зовнішню 

Оберіть правильну відповідь 

4. Комплексний неелектроліт сполуки срібла – це 

1) )Cl][Ag(NH 3 ; 2) 232 )](NH[AgCl ; 

3) )[AgCl](NH 3 ; 4) ]Na[Ag(CN)2 . 

5. Комплексоутворювачем у комплексній сполуці ]Cl))(NHO[Co(C 4342  є 

1) 3NH ; 2) 3Co ; 3) 2
42OC ; 4) -Cl . 

6. Лігандами у комплексній сполуці ])(NHСl)Na[Co(NO 23222  є  

1) 
2

3 NO ,Na ,Co ; 2) -
3

-
2 Cl ,NН ,NO ; 

3) 3-
2

- Co ,NO ,Cl ; 4) Na ,NH ,NO 3
-
2 . 

7. Заряд комплексного іону (OH)][BeCl3  дорівнює  

1) –2; 2) –3; 3) +1; 4) –1. 

8. Ступінь окиснення комплексоутворювача у ]Cl)O)(NH[PdCl(H 232  

дорівнює  

1) –3; 2) –1; 3) +2; 4) +3. 

9. Заряд комплексного іону, заряд і координаційне число 

комплексоутворювача у комплексній сполуці ]ClO)(H[FeCl 422  

дорівнюють  

1) –1, +2, 2; 2) –1, +3, 4; 3) +1, +2, 6; 4) +1, +3, 6. 

10. Вираз константи стійкості комплексної солі )](NO)(NH)[Co(NO 24322   

1) 2-
2

3-
22c ]][NO[Co /] ])[[Co(NO K  ; 

2) 4
3

3-
43c ]][NH[Co ]/])[[Co(NH K  ; 

3) 4
3

2-
2

3-
4322c ][NH]][NO[Co ]/])(NH)[[Co(NOK  ; 

4) ]])(NH)/[[Co(NO][NH]][NO[Co K -
4322

4
3

2-
2

3
c

 .  
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 12. 

Доповніть 

1. Іон або атом, що займає центральне місце і має вільні орбіталі, має назву 

… 

2. Кількість місць, що займає кожен ліганд у внутрішній сфері комплексу, 

має назву … 

3. Встановіть відповідність  

 

Назва Формула 

1) пентаамінбромокобальту(II) 

сульфат 

2) триамінфосфатохром 

3) калий гексаціаноферат(III)  

а) ])(NH[CrPO 334  

б) ][Fe(CN)K 63  

в) 453 ]SO)[CoBr(NH  

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Координаційна формула комплексної сполуки платини (IV), що 

складається із часток 
-

2

4 Cl O,H ,Pt 
  

1) ]O)ClO[Pt(HH 422 ; 2) O)]Cl(H[PtCl 23 ; 

3) ]ClClO)[Pt(H 242 ; 4) 223 O)](H[PtCl . 

5. Комплексоутворювачем у комплексній сполуці  ](CN)O)[CrCl(H 252  є  

1) 3Cr ; 2) -Cl ; 3) -CN ; 4) OH 2 . 

6. Лігандами у комплексній сполуці O)]Cl(H)[PdCl(NH 223  є  

1) OH ,NH ,Cl 23
- ; 2) OН ,Cl ,Pd 2

-2 ; 

3) -
3

2 Cl ,NH ,Pd  ; 4) 32
2 NH O,H ,Pd  . 

7. Заряд комплексного іону ])[Co(SO 24  дорівнює  

1) +2; 2) 0; 3) –1; 4) +3. 

 

8. Ступінь окиснення комплексоутворювача у ]K[Ag(CN)2  дорівнює  

1) –1; 2) +1; 3) +8; 4) +7. 

 

9. Заряд комплексного іону, заряд і координаційне число 

комплексоутворювача у комплексній сполуці 33332 ]Cl)(NHO)[Cr(H  

дорівнюють 

1) +3, +3, 6; 2) –3, +3, 6; 3) +3, +3, 3; 4) –3, +3, 3. 

 

10. Вираз константи нестійкості комплексної солі 363 ]Cl)[Co(NH   

1) ]])/[[Co(NH]][NH[Co Kн 3
63

6
3

3  ; 

2) 6
3

33
63 ][NH] [Co ]/])[[Co(NH Kн  ; 

3) ]])[[Co(NH][Cl /] ])[[Co(NHKн 3
63

3-3
43

 ; 

4) ]])/[[Co(NH] ])[[Co(NH] [Cl Kн 3
63

3
63

-  . 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 13. 

Доповніть 

1. Комплексні сполуки, що містять два і більше центральних атомів у 

внутрішній сфері, та мають назву … 

2. Кількість місць у внутрішній сфері комплексу, які можуть бути зайняті 

лігандами, мають назву … 

3. Встановіть відповідність  

Назва Формула 

1) гексамінкобальта(III) бромід 

2) диамінсрібла(I) перхлорат 

3) трихлоротриамінкобальт 

а) ]Cl)[Co(NH 333  

б) 363 ]Br)[Co(NH  

в) 423 ]ClO)[Ag(NH  

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Комплексний неелектроліт сполуки хрому (III) – це 

1) 3532 ]Cl)O(NH[CrH ; 2) ]Cl)O)(NH[Cr(H 3232 ; 

3) ]ClCl)O)(NH[Cr(H 2332 ; 4) 2432 Cl]Cl)O)(NH[Cr(H . 

 

5. Комплексоутворювачем у комплексній сполуці ](OH)[Fe(CN)K 243  є  

1) -OH ; 2) K ; 3) 3Fe ; 4) -CN . 

6. Лігандами у комплексній сполуці 2232 ]NO)(NH[CoCl  є  

1) -
2

3 NO ,Co  ; 2) 3
-
2 NH ,NO ; 

3) -
2

- NO ,Cl ; 4) 3
- NH ,Cl . 

 

7. Заряд комплексного іону ](OH)[BeCl 22  дорівнює  

1) +2; 2) –2; 3) +1; 4) –1. 

 

8. Ступінь окиснення комплексоутворювача у 22322 ]Cl)(NHO)[Pd(H  

дорівнює  

1) +2; 2) –1; 3) –2; 4) +3. 

 

9. Заряд комплексного іону, заряд і координаційне число 

комплексоутворювача у комплексній сполуці ]ClO)(H[Fe(CN) 422  

дорівнюють  

1) –1, +2, 2; 2) +1, +3, 6; 3) +1, +2, 6; 4) –1, +3, 4. 

 

10. Вираз константи нестійкості комплексної солі )](NO)(NH)[Co(NO 24322   

1) 2
-
2

3-
22 ]][NO[Co /] ])[[Co(NO Kн  ; 

2) 4
3

3-
43 ]][NH[Co ]/])[[Co(NH Kн  ; 

3) 432
-
2

3-
4322 ][NH]][NO[Co ]/])(NH)[[Co(NOKн  ; 

4) ]])(NH)/[[Co(NO][NH]][NO[Co Kн -
4322

4
3

2-
2

3 .  
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 14. 

Доповніть 

1. Речовини однакові за складом, але такі що мають різну будову, мають 

назву… 

2. Іон або атом, що займає центральне місце і має вільні орбіталі, має назву 

… 

3. Встановіть відповідність  

 

Координаційне число Просторова конфігурація 

1) 2 

2) 4 

3) 6 

 

а) октаедрична 

б) тетраедрична 

в) плоска квадратна 

г) лінійна 

 

Оберіть правильну відповідь 

4. Комплексний неелектроліт – це 

1) ]Cl)[Co(NH 333 ; 2) Cl])[Cr(NH 33 ; 3) ])[Cd(NO 62 ; 4) ])[Ag(NH 23 . 

 

5. Комплексоутворювачем у комплексній сполуці ](OH))Cl[Pt(NH 33  є 

1) -OH ; 2) -Cl ; 3) 3NH ; 4) 4Pt . 

 

6. Лігандами у комплексній сполуці  ]ClO)(H)[Cu(NH 22223  є  

1) -
3 Cl ,NH ; 2) OH ,NH 23 ; 

3) 3
2 NH ,Cu  ; 4) OH ,Cu 2

2 . 

 

7. Заряд комплексного іону ]O)(H[Al(OH) 224  дорівнює  

1) –2; 2) +2; 3) –3; 4) –1. 

 

8. Ступінь окиснення комплексоутворювача у 2242 ]ClClO)[Pt(H  дорівнює  

1) +1; 2) +2; 3) –3; 4) +4. 

 

9. Заряд комплексного іону, заряд і координаційне число 

комплексоутворювача у комплексній сполуці ]Cl[Cr(OH)K 333  

дорівнюють  

1) +3, +2, 3; 2) 0, +4, 6; 3) +3, +3, 6; 4) –3, +3, 6. 

 

10. Вираз константи нестійкості комплексної солі ]ClCl)[Cr(NH 243   

1) ]]Cl)[[Cr(NH / ][NH] rC[ Kн 243
4

3
3  ; 

2) ]]Cl)[[Cr(NH / ][Cl][NH] rC[ Kн 243
2-4

3
3  ; 

3) 4
3

33
43 ][NH] [Cr /] ])[[Cr(NHKн  ; 

4)  3
43

3
43

- ]])/[[Cr(NH] ])[[Cr(NH] [Cl Kн . 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 15. 

Доповніть 

Ізомери, у яких однакові ліганди знаходяться по один бік від 

комплексоутворювача, мають назву … 

Сполуки, утворені із простих, здібних до самостійного існування молекул 

або іонів, мають назву … 

Встановіть відповідність 

 

Тип реакції  Реакція 

1) обміну 

2) окисно-відновна 

3)руйнування 

комплексного іона  

А) 2KBr ] [Fe(CN)2K Br ] [FеFе(C2K 63264    

Б) 2KCl  4NH NiS  SK  ]Cl)[NI(NH 32243   

В) 42263634 SO3K  ][Fe(CN)Fe ] [Fe(CN)2K  3FeSO    

 

Оберіть правильну відповідь 

Координаційна формула комплексної сполуки кобальта(III) 

3232 ΝΟСο2ΝΝNaNO   

1) 42232 )](NO)Co(NHNa[Na ; 2) 2342 )](NH)Na[NaCo(NO ; 

3) )](NH)Na[Co(NO 352 ; 4) ])(NH)Na[Co(NO 2342 . 

 

Комплексоутворювачем у комплексній сполуці ]Cl)O)(NH[PdCl(H 232  є 

1) OH 2 ; 2) -Cl ; 3) 3NH ; 4) 2Pd . 

 

Лігандами у комплексній сполуці )]Cl(NO)[Ni(NH 233  є  

1) -2 Cl ,Ni  ; 2) -
23 NO ,NH ; 3) -

2
2 NO ,Ni  ; 4) 3

2 NH ,Ni  . 

 

Заряд комплексного іону ]O)(H[CrCl 422  дорівнює  

1) +1; 2) +2; 3) –3; 4) +3. 

 

Ступінь окиснення комплексоутворювача у ][Fe(CN)K 63  дорівнює  

1) +6; 2) +2; 3) +3; 4) –2. 

 

Заряд комплексного іону, заряд і координаційне число комплексоутворювача 

у комплексній сполуці ](OH))[Cu(NH 223  дорівнюють  

1) +2, +2, 4; 2) –2, +4, 6; 3) 0, +2, 4; 4) +2, +4, 2. 

 

Вираз константи стійкості комплексної солі ])Na[Ag(NO 22   

1) ]])[Na[Ag(NO /] ])[[Ag(NO] [Na K 22
-

22c
 ; 

2) ]])[[Ag(NO] [Na /] ])[[Ag(NO K -
22

-
22c

 ; 

3) 2
-
2

-
22c ][NO] [Ag /] ])[[Ag(NOK  ; 

4) ]])[[Ag(NO / ][NO] [Ag K -
22

2-
2c

 .   
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