
Завдання 

контрольної  роботи з хімії  

І етапу конкурсу МАН «Дослідник» 

 (Солом’янський район м. Києва) 

 

11 клас 

 
І рівень (тестові завдання оцінені в 10 балів) 

 
Завдання 1-8 тесту оцінюються по 1 балу, 9 завдання тесту оцінюється 2 балами 

 

1. Установіть відповідність між масою газу та кількістю його речовини  

Маса газу Кількість речовини (моль) 

9,6 г озону 0,8 

1,4 г азоту 0,04 

2,84 г хлору 0,45 

1,6 г водню 0,2 

 0,05 

 

2. В атомі s-елемента на зовнішньому енергетичному рівні міститься два 

електрони. Молярна маса його гідроксиду становить 74 г/моль. Скільки 

електронів в атомі цього хімічного елемента? 

А. 24   Б. 20   В. 11   Г. 4 

 

3. Визначте тип хімічного зв’язку в молекулі сполуки, утвореної хімічними 

елементами з порядковими номерами 11 і 17 

А. ковалентний полярний    

Б. йонний    

В. ковалентний неполярний 

Г. металічний 

 

4. Для одержання цинк оксиду, що входить до складу цинкового білила, 

спалюють цинковий пил у струмені кисню. Обчисліть тепловий ефект ∆H 

(кДж) хімчної реакції, якщо відомо, що під час згорання цинку масою 6,54 г 

виділяється 34,9 кДж теплоти. 

А. ∆H = 349 кДж 

Б. ∆H = -349 кДж 

В. ∆H = 698 кДж 

Г. ∆H = -698 кДж 

 

5. Розташуйте напівсхеми хімічних реакцій за зменшенням суми 

коефіцієнтів у відповідних хімічних рівняннях.  
   світло             кат 
1) C2H6 + Cl2 →      2) C3H6 + HCl →  
           світло 
3) C3H6 + O2 →     4) C6H6 + Cl2 →  

 

А)_______  Б)_______    В)________   Г)________ 



6. Вкажіть загальну кількість атомів у молекулі насиченого одноатомного 

спирту, якщо відносна густина його пари за азотом становить 2,643. 

А.  9   Б. 12    В. 18     Г. 15 

 

7. Вкажіть кількість вторинних атомів карбону в речовині, назва якої 3,3-

диметилпентан 

А.  2    Б. 3    В. 4     Г. 5 

 

8. Закінчіть рівняння окисно-відновної реакції. Розставте коефіцієнти за 

допомогою електронного балансу. Укажіть суму коефіцієнтів у рівнянні 

реакції: 

K2Cr2O7 + H2S + H2SO4→ Cr2(SO4)3 + S + ? +? 

 

А. 31   Б. 16    В. 20   Г. 25 

 

9. Розрахуйте масу 1 моль газової суміші, що складається з чадного та 

вуглекислого газів, якщо відомо, що 0,125 моль суміші може прореагувати з 

0,56 кисню (н.у.) 

 

А. 36,7 г  Б. 37,6 г   В. 38,4 г  Г. 34,8 г 

 

 

ІІ рівень ( завдання оцінюються у 13 балів) 

 
1. При спалюванні 5,6 л суміші метану і пропану (н. у.) утворився карбон (IV) 

оксид, який був пропущений крізь баритову воду. При цьому утворився осад 

масою 72 г. Визначити об’ємну частку газів у суміші. (7 балів) 

 

2. Запропонувати схему перетворень та написати рівняння відповідних 

реакцій добування з Кальцій карбонату хлорбензену. Вказати умови 

проходження реакцій.  (6 балів) 

 

ІІІ рівень  ( завдання оцінюються у 10 балів) 

 

1. Суміш етану, етену й етину об’ємом 5,6 л пропустили через бромну воду, 

внаслідок чого приєднався бром масою 36 г. Газ, що не увібрався спалили. 

Карбон (IV) оксид пропустили через розчин калій гідроксиду. Маса 

утвореного калій гідрогенкарбонату – 15 г. Обчисліть об’ємні частки газів у 

суміші.  

 


