Контрольні завдання з хімії для 11 класу
Відділення хімії та біології
2018 рік
І РІВЕНЬ (тестові завдання оцінюються у 10 балів)
1. Установіть відповідність між масою газу та кількістю його речовини
Маса газу
9,6 г озону
1,4 г азоту
2,84 г хлору
1,6 г водню

Кількість речовини (моль)
0,8
0,04
0,45
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 ∆Н (кДж) хімічної реакції, якщо відомо, що під час
згоряння цинку масою 6,54 г виділяється 34,9 кДж теплоти.
а) ∆Н =349 кДж

б) ∆Н = - 349 кДж

в) ∆Н= 698 кДж

г) ∆Н = - 698 кДж

5. Розташуйте напівсхеми хімічних реакцій за зменшенням суми коефіцієнтів у відповідних
хімічних рівняннях.
1) Br2 + H 2 →
3) Fe + Cl2 →
а)

2) Mg + S →
4) Ca + O2 →
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 третинних атомів карбону в речовині, назва якої 4,4,6-триетил-2,3,5триметилоктан.
а) 2

б) 3

в) 4

г) 5

8. Розташуйте сполуки в порядку зменшення їхньої кислотності
1) СН3СООН 2) С6Н5ОН
3) С3Н7СООН
4) НСООН
а)

б)

_

в)

г) _____

9. Розрахуйте масу 1моля газової суміші, що складається з чадного та вуглекислого газів, якщо
відомо, що 0,125 моль цієї суміші може прореагувати з 0,56 л кисню (н.у.)
а) 36,7 г

б) 37,6 г

в) 38,4 г

г) 34,8 г

10. Закінчіть рівняння окисно-відновної реакції. Розставте коефіцієнти за допомогою
електронного балансу. Укажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції:

K 2 Cr2 O7 + H 2 S + H 2 SO4 → Cr2 (SO4 ) 3 + S + ? + ?
а) 31

б) 16

в) 20

г) 25

ІІ РІВЕНЬ (завдання оцінюються у 10 балів)
1. Безбарвний, але з різким запахом газ А добре розчиняється у воді. Під час взаємодії алюмінію
з водним розчином газу А утворюється газ Б, густина якого у 18,25 раз менша за густину газу А.
Газ Б горить у кисні, утворюючи речовину В. Які речовини зашифровані буквами А, Б, В?
Напишіть рівняння всіх реакцій.
Відповідь:
2. Обчисліть массу води, яку необхідно додати до розчину з масовою часткою натрій хлориду
40% щоб одержати розчин масою 250 г з масовою часткою лугу 12%.
Відповідь:
ІІІ РІВЕНЬ

(завдання оцінюються у 13 балів)

1. Аналізуючи сплав заліза на вміст неметалів, у лабораторії спалили 50 г сплаву. При цьому
виділилось 1680 мл (н.у.) газової суміші, що містить сульфур діоксид та карбон діоксид, об'єми
яких відносяться як 1:2. Розрахуйте масову частку (%) Сульфуру у вихідному сплаві.
Відповідь:
2. Пари невідомої органічної речовини масою 2,7764 г при 220°С і тиску 747 мм рт. ст. займають
об'єм 840 мл. Речовина містить Карбон, Гідроген та Оксиген. Масові частки Карбону та
Гідрогену в сполуці відповідно становлять 70,7% та 5,88%. Визначте молекулярну формулу
речовини.
Відповідь:

