
Міністерство освіти і науки України
Український центр оцінювання якості освіти

Тест складається з 61 завдання різних форм. Правила вико�
нання зазначені перед завданнями кожної нової форми.

Інструкція щодо роботи в тестовому зошиті

1. Відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочитали і зро�
зуміли завдання.

2. Використовуйте як чернетку місця, відведені в тестовому
зошиті.

3. Намагайтеся виконати всі завдання.
4. Під час виконання завдань використовуйте таблиці:

«Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва», 
«Розчинність кислот, солей та основ у воді», 
«Ряд активності металів», наведені в кінці тестового зошита.

Інструкція щодо заповнення бланка відповідей

1. До бланка записуйте лише правильні, на Вашу думку,
відповіді.

2. Відповіді вписуйте чітко, згідно з інструкцією до кожної
форми завдань.

3. Неправильно записані, закреслені, підчищені відповіді в
бланку — це ПОМИЛКА!

4. Якщо Ви записали неправильну відповідь, можете виправити
її у відповідному місці на бланку.

5. Ваш результат залежатиме від загальної кількості правиль�
них відповідей, записаних до бланка. 

6. Перш ніж виконувати завдання, позначте номер Вашого
зошита у відповідному місці на бланку.

Ознайомившись з інструкцією, перевірте якість друку зошита
та кількість сторінок. Їх має бути 24.

Бажаємо Вам успіху!

ХІМІЯ
ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ 

ОЦІНЮВАННЯ

Час виконання — 150 хвилин

Зошит
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Завдання 1–38 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні —
лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь та по2
значте її в бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок —
комп’ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ!

1. Позначте твердження, що розкриває закон об’ємних відношень: об’єми газів,
що вступають у реакцію, відносяться один до одного і до об’ємів добутих
газоподібних продуктів як:

А невеликі цілі числа; 
Б добутки цілих чисел;
В кількості цих газів;
Г відносні густини цих газів.

2. Позначте співвідношення мас йоду та розчинника відповідно в дезінфікуючо�
му засобі «Йод, розчин для зовнішнього застосування спиртовий 5 %» 

А 5 до 20;
Б 1 до 19;
В 1 до 25;
Г 2 до 18.

3. Позначте формулу, яку використовують для обчислення масової частки розчи�
неної речовини:

4. Позначте формулу несолетворного оксиду:

А Na2O;
Б CO2;
В NO2;
Г NO.

5. Позначте найважливіші природні сполуки Кальцію:

А сильвініт і мірабеліт;
Б глазурит і каїніт;
В вапняк і мармур;
Г сильвініт і карналіт.

ГВБА

Будьте особливо уважні!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
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6. Позначте хімічну формулу мінералу корунду:

А Al2O3 · nH2O;
Б AlCl3;
В Na3[AlF6];
Г Al2O3.

7. Позначте катіони, що спричиняють твердість води:

А Ca 2+ i Al 3+;
Б Mg 2+ i Ca 2+;
В Ca 2+ і Zn 2+;
Г Ва 2+ і Mg 2+.

8. Позначте формулу пентану:

А С5Н10;
Б С6Н12;
В С6Н10;
Г С5Н12.

9. Позначте загальну формулу естерів:

10. Обчисліть і позначте заряд карбонат–іона у формулі калій гідрогенкарбонату:

А 1+;
Б 1–;
В 2+;
Г 2–.

11. Обчисліть і вкажіть заряди катіонів й аніонів, що існують у розчині магній
нітрату:

А 2+ та 2–;
Б 2+ та 1–;
В 1+ та 1–;
Г 1+ та 2–.

12. Позначте назви елементів лужних металів:

А Калій, Купрум;
Б Аргентум, Літій;
В Рубідій, Натрій;
Г Аурум, Купрум.

ГВБА
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13. Позначте рівняння реакції, що характеризує хімічні властивості нерозчинних
основ:

А CuCl2+2NaOH=2NaCl+Cu(OH)2;
Б 2Fe(OH)3=Fe2O3+3H2O;
B 6NaOH+P2O5=2Na3PO4+3H2O;
Г 2KOH+ZnO+H2O=K2[Zn(OH)4]. 

14. Позначте загальну формулу летких сполук галогенів (Hal) з Гідрогеном:

А НHal;
Б Н2Hal;
В HalН4;
Г HalН3. 

15. Позначте назву вуглеводню, структурна формула якого:

А 4–етил–5,5–диметилгексен–2;
Б 3–метил–2,2–диетилгексен–4;
В 4–етил–5–метилгексен–2;
Г 3–етил–2,2–диметилгексин–4.

16. Позначте структурну формулу та назву за систематичною номенклатурою
гліцерину:

А СН3–СН2–СН2ОН, 1–пропанол;
Б СН2ОН–СН(СН3)–СН2ОН, 2–метил–1,3–пропандіол;
В СН2ОН–СНОН–СН2ОН, 1,2,3–пропантріол;
Г СН2ОН–СН2–СН2ОН, 1,3–пропандіол.

17. Позначте назву вуглеводу, молекулярна формула якого С12Н22О11:

А глюкоза;
Б сахароза;
В целюлоза;
Г фруктоза.

18. Позначте правильне твердження: магній взаємодіє з хлоридною кислотою
швидше, ніж залізо, тому що:

А залізо покривається оксидною плівкою;
Б кислота пасивує залізо;
В кислота активізує магній;
Г магній активніший.
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19. Позначте форму орбіталей валентних електронів атома Берилію:

А сфера;
Б гантель;
В кільце; 
Г інша.

20. Позначте особливість утворення ковалентного зв’язку за донорно–акцептор�
ним механізмом: 

А диполі сусідніх молекул притягуються;
Б усуспільнені електрони рухаються в електронному просторі;
В кожен атом надає по одному електрону в спільне користування;
Г один атом надає електронну пару в спільне користування. 

21. Позначте продукт взаємодії сульфур(VI) оксиду з надлишком калій
гідроксиду:

А калій сульфіт;
Б калій гідрогенсульфіт;
В калій сульфат;
Г калій сульфід.

22. Позначте метал, що не розчиняється в концентрованій сульфатній кислоті:

А Cu; 
Б Hg;
В Ag;
Г Au.

23. Розчин мідного купоросу налили в оцинковане відро. Позначте причину, що
зумовлює утворення рихлого осаду на стінках відра та поступову зміну
кольору розчину:

А відновлення міді;
Б відновлення цинку;
В наявність домішок у цинку;
Г наявність домішок у розчині мідного купоросу.

24. Позначте йони, що містяться в розчині засобу для видалення накипу, якщо
відомо, що в цьому розчині колір універсального індикаторного папірця
змінюється на червоний:

А йони Гідрогену;
Б гідроксид–іони;
В хлорид–іони;
Г йони Калію.
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25. Позначте властивості озону:

А безбарвний газ, без запаху та смаку, малорозчинний у воді, неотруйний;
Б активний, малорозчинний у воді, лінійної будови;
В бере участь у процесах гниття, горіння, дихання;
Г дуже активний, розчинний у воді, блакитного кольору, кутової будови.

26. Позначте структурну формулу бензену: 

27. Позначте наслідок зміщення електронної густини до бензенового ядра в моле�
кулі аніліну:

А посилення амфотерних властивостей;
Б посилення кислотних властивостей;
В посилення кислих властивостей;
Г посилення оснoSвних властивостей.

28. У кисні повітря спалюють суміш метану й етану об’ємом 20 л. Густина цієї
суміші за повітрям становить 0,6. Позначте запис, який відповідає об’єму
використаного кисню:

А 41 л;
Б 38 л;
В 32 л;
Г 43 л.

ГВ

БА
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29. Позначте речовину, розчинність якої у воді є найбільшою:

А кальцій сульфат;
Б ацетилен;
В барій гідроксид;
Г целюлоза.

30. Позначте послідовність пірометалургійних процесів добування металів:

А окиснення, відновлення;
Б окиснення, доокиснення;
В відновлення, окиснення;
Г відновлення, гідрування.

31. Позначте галузь застосування алмазу, зумовлену його високою твердістю:

А виробництво електродів, мастил;
Б виробництво шліфувальних матеріалів;
В як відновник металів під час їх виробництва;
Г як наповнювач для протигазів.

32. Зазначте екологічно небезпечну речовину, що утворюється під час хімічної
обробки кам’яновугільної смоли:

А амоніак;
Б водень;
В бензен;
Г фенол.

33. Позначте, що є наслідком біотехнологічних процесів розмноження деяких
мікроорганізмів:

А виготовлення різноманітних антибіотиків;
Б нарощування значної біомаси протягом короткого часу;
В утворення мікродобрив, що легко засвоюються рослинами;
Г руйнування поживних речовин у живому організмі.

34. Позначте процес, унаслідок якого відбувається передача генетичної
інформації:

А реплікація ДНК;
Б комплементарність азотистих основ;
В мутація генів;
Г структурні зміни хромосом.
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35. До нашатирного спирту додали спиртовий розчин аптечного препарату
«Аркалакс». Позначте, про що свідчить поява малинового забарвлення розчину:

А «Аркалакс» містить оцтову кислоту;
Б «Аркалакс» містить фенолфталеїн;
В «Аркалакс» містить питну соду; 
Г «Аркалакс» містить лакмус.

36. Позначте речовини, що утворюються під час повного електрофільного
заміщення певних атомів на атоми Хлору в молекулі бензену: 

А хлоробензен, гідрогенхлорид;
Б гексахлороциклогексан;
В гексахлоробензен, гідрогенхлорид;
Г 2,4,6–трихлоробензен, гідрогенхлорид.

37. Позначте ознаку перебігу реакції, що дозволяє відрізнити насичені багато�
атомні спирти від насичених одноатомних спиртів:

А утворення синього розчину в реакції з купрум(ІІ) гідроксидом;
Б утворення «срібного дзеркала» в реакції з амоніаковим розчином арген�

тум(І) оксиду;
В знебарвлення бромної води;
Г знебарвлення розчину калій перманганату. 

38. У Вашому розпорядженні є пробірка, пробіркотримач, нагрівний прилад,
вода, побутові та лікарські засоби. Позначте препарати, за допомогою яких
можна провести якісну реакцію (мінімум стадій) на багатоатомний спирт:

А «Лізоформ»: формаліну 40 частин, мила калійного 40 частин, спирту етило�
вого 20 частин; мікродобриво, засіб захисту рослин «Мідний купорос»;

Б «Альмагель»: 5 мл суспензії містять 0,3 г алюміній гідроксиду, 0,1 г магній
гідроксиду, 0,8 г сорбіту;

В Оцет, 9 %–ий; сода; спирту етилового 95 %–ого — 25 мл;
Г «Кріт»: натрій гідроксид; мікродобриво, засіб захисту рослин «Мідний

купорос»; «Гліцерин»: розчин для зовнішнього застосування 85 %–ий по
25 г у флаконах. 
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У завданнях 39–44 до кожного з завдань, позначених БУКВАМИ, виберіть
один правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначений ЦИФРОЮ.
Запишіть цифри в таблицю, наведену до кожного завдання. Потім послідовність
цифр перенесіть до бланка. Усі інші види Вашого запису комп’ютерна програма
реєструватиме як ПОМИЛКУ!

Приклад:
XX. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакції.

А

Б

В

Г

39. Установіть відповідність між реагентами й ознаками реакцій:

А

Б

В

Ознаки реакцій

1 утворення лугу;

2 виділення газу;

3 утворення води;

4 випадіння осаду.

Реагенти

А Ba(OH)2+HNO3; 

Б BaCl2+K2SO4; 

В H2SO4+NaCl(крист.).

Будьте особливо уважні!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

4

2

1

3
Продукти реакції

1 барій хлорид + вода;
2 барій сульфат + вода;
3 барій хлорид + карбон(IV) оксид + вода;
4 барій сульфіт + вода;
5 барій сульфід + вода.

Реагенти

А барій карбонат + хлоридна кислота;
Б барій гідроксид + хлоридна кислота;
В барій гідроксид + сульфур(VI) оксид;
Г барій гідроксид + сульфур(IV) оксид.
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40. Установіть відповідність між дією гідроксид–аніону на запропоновані катіони
й ознаками цих якісних реакцій:

А

Б

В

Г

41. Установіть відповідність між видами основ та їх характерними хімічними вла�
стивостями:

А

Б

42. Установіть відповідність між ненасиченими вуглеводнями і типами гібриди�
зації електронних орбіталей:

А

Б

Тип гібридизації 
електронних орбіталей

1 sp3;
2 sp;
3 sp2.

Вуглеводень

А етен;
Б етин.

Характерні хімічні властивості

1 взаємодія з водою;
2 взаємодія з основними оксидами;
3 взаємодія з розчинами солей;
4 розклад під час нагрівання.

Види основ

А нерозчинні основи;

Б луги.

Ознаки 
якісних реакцій

1 газ з різким запахом;

2 білий драглистий осад;

3 сіро–зелений пластівчастий осад; 

4 бурий осад;

5 бурий газ.

Запропоновані 
катіони

А Al3+; 

Б Fe2+; 

В Fe3+; 

Г NH+
4.
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43. Установіть відповідність між типами хімічного зв’язку та властивостями
речовин:

А

Б

В

Г

44. Установіть відповідність між типами хімічного зв’язку та назвами речовин:

А

Б

В

Г

У завданнях 45–51 розташуйте певні дії (поняття, формули, характеристики)
у правильній, на Вашу думку, послідовності. Запишіть букви, якими позначені дії
(поняття, формули, характеристики), у таблиці в тесті. Перша дія (поняття, фор2
мула, характеристика) має відповідати цифрі 1 у таблиці, друга — цифрі 2 і т. д.
Потім послідовність букв перенесіть до бланка відповідей. Усі інші види Вашого
запису комп’ютерна програма реєструватиме як ПОМИЛКУ!

Приклад:

XX. Установiть генетичний ланцюжок добування алюміній нітриду:

1

2

3

4

45. Установіть послідовність зростання електронегативності атомів елементів: 

1

2

3

4

А Al;

Б Cl;

В P;

Г Na.

Будьте особливо уважні!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

Б

Г

А

ВА Al(OH)3;

Б Al;

В AlCl3;

Г Al2O3.

Назви речовин

1 азот; 

2 мідь;

3 кальцій флуорид; 

4 гідроген хлорид.

Типи хімічного зв’язку

А металічний; 

Б йонний; 

В ковалентний полярний; 

Г ковалентний неполярний.

Властивості речовин

1 легкоплавкі; 
2 провідники;
3 розплави проводять 

електричний струм; 
4 діелектрики 

та напівпровідники.

Типи хімічного зв’язку

А ковалентний неполярний; 

Б ковалентний полярний; 

В йонний; 

Г металічний.
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46. Установіть послідовність збільшення сили гідрогеногалогенових кислот:

1

2

3

4

47. Установіть генетичний ланцюжок добування нітратної кислоти:

1

2

3

4

48. Установіть послідовність стадій виробництва сульфатної кислоти із сірки:

1

2

3

4

А каталітичне окиснення;

Б гідратація;

В повне окиснення;

Г розбавляння водою.

А нітроген(IІ) оксид;

Б нітроген(IV) оксид;

В амоніак;

Г амоній хлорид.

А HCl;

Б HI;

В HF; 

Г HBr.
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49. Установіть генетичний ланцюжок добування циклогексану: 

1

2

3

4

50. Установіть генетичний ланцюжок добування метиламоній хлориду:

1

2

3

4

51. Установіть послідовність процесу синтезу дипептиду:

1

2

3

4

А 2–хлоропропанова кислота;

Б аланін;

В пропаналь;

Г пропанова кислота.

А нітрометан;

Б метан;

В метиламін;

Г водень.

А етин;

Б метан;

В вуглець;

Г бензен.
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У завданнях 52–60 після слова «Відповідь» напишіть числа, які Ви отримаєте
після певних обчислень (запис розв’язання при цьому не вимагається).
Перенесіть свою відповідь до бланка. Цифри записуйте по порядку, починаючи
з крайньої лівої клітинки.

Наприклад: 

число 5 записуйте так:

число 12 записуйте так:

число 320 записуйте так:

52. Складіть електронний баланс і вкажіть загальну суму коефіцієнтів вихідних
речовин реакції, схема якої:

Відповідь: 

Будьте особливо уважні!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

023

21

5
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53. Укажіть суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції алюміній гідроксиду та
сульфатної кислоти з утворенням середньої солі:

Відповідь: 

54. Укажіть число хлорпохідних метану, що утворюються під дією ультрафіолето�
вого випромінювання або за нагрівання суміші метану з хлором до температу�
ри 250–400°С:

Відповідь: 
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55. Обчисліть і вкажіть кількість прийнятих електронів в електронному балансі
реакції розкладу калій перманганату:

Відповідь: 

56. Серед запропонованих напівсхем оберіть напівсхему ендотермічної реакції
та вкажіть кількість прийнятих електронів:

Відповідь: 
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57. Обчисліть і вкажіть масу (г) розчину з масовою часткою повареної солі 20 %,
до якого треба додати воду масою 100 г, щоб отримати розчин з масовою
часткою солі 10 %: 

Відповідь: 
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58. Спалюють вапняк масою 204 г з масовою часткою домішок 1,97 %. Обчисліть
і вкажіть масу (г) негашеного вапна, добутого в результаті реакції:

Відповідь: 
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59. Обчисліть і вкажіть масу (г) глюкози, що утвориться в реакції фотосинтезу,
якщо рослини поглинули карбон(ІV) оксид об’ємом 672 л:

Відповідь: 
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60. Обчисліть і вкажіть масу (г) феніламіну, що утвориться в результаті взаємодії
нітробензену масою 307,5 г з масовою часткою домішок 20 % з газом об’ємом
160 л (н. у.) за реакцією Зініна:

Відповідь: 
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У завданні 61 після слова «Відповідь» напишіть слово, яке Ви визначите після
певних обчислень (запис розв’язання при цьому не вимагається). Літери вписуйте
у відведені клітинки бланка ТІЛЬКИ ВЕЛИКИМИ ДРУКОВАНИМИ, відповідно
до зразка. Перенесіть свою відповідь до бланка. 

Слово записуйте так:

61. Продуктом каталітичного відновлення насиченої одноосновної карбонової
кислоти кількістю речовини 0,5 моль є спирт масою 23 г. Зазначте наукову
(систематичну) назву спирту:

Відповідь: 

Кінець тестового зошита

Будьте особливо уважні!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

ЛОНАТЕ

21
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