
11 клас  

Хімія 

28/04  

Тема. Роль хімії у розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, 

екологічної проблеми.  

Д/з опрацювати §35 №285 (письмово) 

Навчальні проекти №15 «Вирішення проблеми утилізації різних видів 

електричних ламп» 

 

 

11 клас  

Хімія 

05/05  

Тема. Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною 

технологією 

Д/з опрацювати §36   

Навчальні проекти №16 Підготовка есе іноземною мовою «Роль хімії у 

моєму житті» 

 За посиланням розв’яжіть тест і скріншот (фото) з результатами направити 

на пошту https://naurok.com.ua/test/zelena-himiya-suchasni-zavdannya-pered-

himichnoyu-naukoyu-ta-himichnoyu-tehnologieyu-235067.html 

 

 

11 клас  

Хімія 

08/05  

Тема. Повторення. Хімічний зв'язок і будова речовини 

За посиланням розв’яжіть тест і скріншот (фото) з результатами направити на 

пошту http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/pdrychniki/hmya-rven-

standarty-pdrychnik-dlya-11-klasy-zakladv-zagalno-seredno-osvti-grigorovich-o-

v/12510-tema-2-hmchniyi-zvyazok-bydova-rechovini/21762-test-tema-2-

hmchniyi-zvyazok-bydova-rechovin 

 

 

11 клас  

Хімія 

12/05  

Тема. Повторення. Неметали. Загальна характеристика неметалів та їх сполук 

с Гідрогеном та Оксигеном.   

Розв’яжіть тест і для оцінювання направити його на пошту 

1. Які неметали найпоширеніші у земній корі? 

А) оксисен    б)  сіліцій  б) гідроген   в) гідроген 

2.Скільки алотропій має карбон? 

https://naurok.com.ua/test/zelena-himiya-suchasni-zavdannya-pered-himichnoyu-naukoyu-ta-himichnoyu-tehnologieyu-235067.html
https://naurok.com.ua/test/zelena-himiya-suchasni-zavdannya-pered-himichnoyu-naukoyu-ta-himichnoyu-tehnologieyu-235067.html
http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/pdrychniki/hmya-rven-standarty-pdrychnik-dlya-11-klasy-zakladv-zagalno-seredno-osvti-grigorovich-o-v/12510-tema-2-hmchniyi-zvyazok-bydova-rechovini/21762-test-tema-2-hmchniyi-zvyazok-bydova-rechovin
http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/pdrychniki/hmya-rven-standarty-pdrychnik-dlya-11-klasy-zakladv-zagalno-seredno-osvti-grigorovich-o-v/12510-tema-2-hmchniyi-zvyazok-bydova-rechovini/21762-test-tema-2-hmchniyi-zvyazok-bydova-rechovin
http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/pdrychniki/hmya-rven-standarty-pdrychnik-dlya-11-klasy-zakladv-zagalno-seredno-osvti-grigorovich-o-v/12510-tema-2-hmchniyi-zvyazok-bydova-rechovini/21762-test-tema-2-hmchniyi-zvyazok-bydova-rechovin
http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/pdrychniki/hmya-rven-standarty-pdrychnik-dlya-11-klasy-zakladv-zagalno-seredno-osvti-grigorovich-o-v/12510-tema-2-hmchniyi-zvyazok-bydova-rechovini/21762-test-tema-2-hmchniyi-zvyazok-bydova-rechovin


А)  6   б)  2  в) 3    г)  4 

3.Встановіть відповідність між елементом та кількістю алотропних форм? 

А)  Оксисен                               1) 4 

Б)  Карбон                                  2)  3 

В)  Фосфор                                  3) 2 

Г)  Сульфур                               4) 3 

4.Які загальні властивості неметалів? 

А) газоподібні  б) немає загальних   в) тверді    в) рідкі 

5.Які ви знаєте алотропії Оксигену? 

А)  азот   б)кисень  в) фулерен   г) озон 

6.Які ви знаєте алотропії Карбону? 

А)графіт  б) алмаз  в) полікумулен   г) фулерен 

7.Який мінерал найтвердіший у природі ? 

А) графіт   б) кварц   в)алмаз  г) граніт 

8.Скільки атомів має кристалічна гратка сірки? 

А)  3  б)  8   в)  2   г) 4 

9 Для якої речовини характерне явище адсорбції? 

А0кисень   б) вугіллі  в0 сірка   г) фосфор 

10. Які властивості характерні для галогенів ? 

А) горять  б) рідкі  в) газоподібні  г) отруйні 

11 Встановити відповідність між елементами та їх властивостями 

А) Сірка                                1) отруйний газ 

Б) Хлор                              2) бура отруйна рідина 

В) Бром                             3)не змочується водою 

Г) Йод                               4) фіолетові   кристали 

12. Встановити відповідність між елементами та будовою зовнішніх 

електронних шарів 

А) Si                             1) 3S
2
3P

6
 

Б) S                               2) 3S
2
3P

4
 



В) Se                              3)  3S
2
3P

2
 

Г) Ar                                4)  4S
2
4P

4
 

 

11 клас  

Хімія 

15/05  

Тема. Повторення. Загальна характеристика металів та їх сполук: оксидів, 

гідроксидів, солей. 

Розв’яжіть тест і для оцінювання направити його на пошту 

1. Які твердження щодо способів пом’якшення води правильні? 

1 постійну твердість води усувають кип’ятінням 

2 тимчасову твердість води усувають додаванням кальцій гідроксиду 

3 тимчасову твердість води усувають кип’ятінням 

4 постійну твердість води усувають додаванням натрій сульфату 

А  1, 2             Б  1, 3                   В  1, 4                   Г  2, 3 

 

2. Чи правильно зображено процес корозії металів на рисунках 1 і 2?

 
А  правильно лише на рис. 1 

Б  правильно лише на рис. 2 

В  правильно на обох 

Г  неправильно на обох 

 

3. Укажіть хімічну формулу негашеного вапна 

А  CaO          Б  Ca(OH)2                В  CaCO3                  Г  Ca(HCO3)2 

 

4. Перетворіть запис Al + НСl →… на хімічне рівняння та вкажіть суму 

коефіцієнтів у ньому 

А  10                   Б  12                    В  13                   Г  15 

 

5. Який металічний елемент входить до складу гемоглобіну? 

А  Na                  Б  Mg                  В  Ca                   Г  Fe 

 

6. До натрій оксиду Na2O добавили надлишок води. Які частинки 

утворилися в добутому розчині? 

А  Na+  та  О2−             Б  Na+, О2− та ОН− 

В  Na+, О2− та ОН+      Г  Na+ та ОН− 



 

7. Укажіть властивості калій гідроксиду 

1  милкий на дотик 

2  реагує з киснем повітря 

3  амфотерний гідроксид 

4  сильний електроліт 

Варіанти відповіді 

А  1, 2        Б  2, 3        В  1, 3        Г  1, 4 

 

8. Наявність яких йонів зумовлює тимчасову твердість води? 

А   Ca2+, Mg2+, SO4
2− 

Б   K+, Na2+, SO4
2− 

В   K+, Na2+, HCO3
− 

Г   Ca2+, Mg2+, HCO3
− 

 

9. У водний розчин натрій хлориду занурено цвяхи, які контактують із 

дротом (дослід І і ІІ). Проаналізуйте схематичні зображення цих дослідів 

(див. рис.) і укажіть правильне твердження. 

 
А  залізо зазнає корозії у випадку І 

Б  залізо зазнає корозії у випадку ІІ 

В  залізо зазнає корозії в обох випадках 

Г  залізо не зазнає корозії в жодному випадку 

 

10. Який із металів найменш активний? 

А магній; 

Б мідь; 

В хром; 

Г цинк. 

 

11. Розташуйте речовини за зростанням температури плавлення 

А  вольфрам           Б  сірка          В  ртуть          Г  хлор 

 

12. На суміш масою 20 г, що складалася з магнію та магній оксиду, 

подіяли надлишком хлоридної кислоти. У результаті реакції виділився 

газ об’ємом 5,6 л (н.у.). Обчисліть масову частку (%) магнію в суміші. 

http://sc46.pp.ua/wp-content/uploads/2015/02/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7.jpg


11 клас  

Хімія 

19/05  

Тема. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук. 

Д/з №267 (письмово) 

 

 

11 клас  

Хімія 

22/05  

Тема. Розв'язування розрахункових задач. 

Д/з №81-85(письмово) 

 

 

11 клас  

Хімія 

26/05  

Тема. Розв'язування розрахункових задач. 

Д/з №166, 169, 173(письмово) 

 

 

11 клас  

Хімія 

29/05  

Тема. Повторення вивченого за рік 

Вам будуть запропоновані індивідуальні завдання з метою корекції оцінок за 

тему, семестр, рік 

 


