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СамоСтійна робота № 1 
з теми «Початкові Хімічні Поняття»

Варіант і
Початковий рівень 

1.	 Залишки	речовин	після	дослідів:
а 	виливають	у	раковину;
Б 	викидають	у	смітник;
в 	висипають	чи	виливають	у	спеціально	призначені	для	цього	посудини;
Г 	віддають	лаборанту	для	утилізації.

2.	 Температура	полум’я:
а 	найвища	в	нижній	частині;
Б 	найвища	у	верхній	частині;
в 	найвища	в	середній	частині.
Г 	найнижча	у	верхній	частині.	

3.	 Укажіть	фізичне	тіло:
а 	оцет;
Б 	сірник;
в 	вуглець;
Г 	кисень.

Середній рівень
4.	 Яку	речовину	називають	чистою?	

5.	 Якими	способами	можна	розділити	однорідні	суміші?

Достатній рівень 
6.	 У	даному	переліку	підкресліть	однією	рискою	фізичні	тіла,	двома	рисками	—	ма-

теріали,	хвилястою	лінією	—	речовини:	цукор, магній, алмаз, фосфор, алюмініє-
вий дріт, капрон,  кисень, голка, колба, бром, графіт, олівець. 

високий рівень 
7.	 Запропонуйте	спосіб	розділення	суміші	цукру,	води	і	тирси.	

Ïð³çâèùå, ³м’я _______________________________________
Êëàñ __________    

________________________
 (чèñëо, м³ñяць)
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Варіант іі
Початковий рівень 

1.	 Досліди	з	використанням	чи	утворенням	летких	речовин	виконують:
а 	на	лабораторному	столі;	 	 Б		під	витяжкою;
в 	біля	відкритого	вікна;	 	 Г 	на	учительському	столі.	

2.		 Під	час	випаровання	розчину	предметне	скло:
а 	тримають	у	руках;
Б 	затискають	в	лапці	лабораторного	штатива;
в 	тримають	тигельними	щипцями;
Г 	поміщають	на	азбестову	сітку,	яка	знаходиться	на	кільці	лабораторного	штатива.	

3.	 Укажіть	матеріал:
а 	мідь;	
Б 	фосфор;
в 	чадний	газ;
Г 	залізний	дріт.

Середній рівень
4.	 Як	поділяють	суміші?	

5.	 Які	суміші	називають	неоднорідними?	

Достатній рівень 
6.	 У	 даному	 переліку	 підкресліть	 однією	 рискою	 однорідні	 суміші,	 двома	 риска-

ми	—	неоднорідні	 суміші,	 хвилястою	лінією	—	речовини:	дистильована вода,  
вільне від пилу та вологи повітря, алюміній, річкова вода,  сірка, кисень, молоко,  
залізо, мідь, вуглекислий газ,  спирт,  ртуть.   

високий рівень 
7.	 Запропонуйте	спосіб	розділення	суміші	залізних	ошурок,	кухонної	солі	і	сірки.	
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СамоСтійна робота № 7 
з теми «Ферум. залізо»

Варіант і
Початковий рівень 

1.	 Укажіть	хімічний	символ	Феруму:	
а  F Б		Fe
в 	Fr	 Г  Fm

2.	 Укажіть	назву	простої	речовини,	яку	утворює	хімічний	елемент	Ферум:	
а 	цинк;
Б 	олово;
в 	залізо;
Г 	мідь.

3.	 Укажіть	формулу	ферум(ІІ)	оксиду:	
а 	Fe2O3
Б 	FeO
в 	OF2
Г 	Fe3O4

Середній рівень
4.	 Напишіть	формули	 сполук	Феруму	 з	Хлором,	 у	 яких	Ферум	 виявляє	 валент

ність	ІІ	і	ІІІ.	Назвіть	ці	сполуки.	

5.	 Напишіть	рівняння	реакції	горіння	заліза	у	кисні.	Назвіть	продукт	реакції.

Достатній рівень 
6.	 Замініть	назви	речовин	на	хімічні	формули	і	перетворіть	схеми	реакцій	на	хімічні	

рівняння:	
ферум(ІІ)	оксид	+	кисень	→	ферум(ІІ,	ІІІ)	оксид.	

високий рівень 
7.	 Яка	 маса	 заліза	 вступила	 в	 реакцію	 із	 21,3	 г	 хлору,	 якщо	 внаслідок	 реакції	

утворилося	32,5	г	ферум(ІІІ)	хлориду?	

Ïð³çâèùå, ³м’я _______________________________________
Êëàñ __________    

________________________
 (чèñëо, м³ñяць)
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Варіант іі
Початковий рівень 

1.	 Укажіть	значення	валентності,	які		виявляє	Ферум		у	своїх	сполуках:	
а 	І,	ІІ
Б 	ІІ,	ІІІ
в 	І,	ІІІ
Г 	ІІ,	IV

2.	 Укажіть	відносну	атомну	масу	Феруму:	
а  55
Б  56
в 	28
Г 	26

3.	 Укажіть	формулу	ферум(ІІІ)	оксиду:	
а 	Fe3O4
Б 	Fr2O
в 	Fe2O3
Г Fe(OH)3

Середній рівень
4.	 Напишіть	формули	 сполук	Феруму	 з	Флуором,	 у	 яких	Ферум	 виявляє	 валент

ність	ІІ	і	ІІІ.	Назвіть	ці	сполуки.	

5.	 Напишіть	рівняння	реакції	між	залізом	і	сіркою.	Назвіть	продукт	реакції.

Достатній рівень 
6.	 Замініть	назви	речовин	на	хімічні	формули	і	перетворіть	схеми	реакцій	на	хімічні	

рівняння:	
ферум(ІІ,	ІІІ)	оксид	+	залізо	→	ферум(ІІ)	оксид.	

високий рівень 
7.	 Яка	маса	ферум(ІІ)	сульфіду	утвориться	унаслідок	взаємодії	5,6	г	 заліза	 і	3,2	г	

сірки?	
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Достатній рівень 
7.	 Унаслідок	згоряння	заліза	в	кисні	утворюється	речовина,	яка	містить	у	своєму	

складі	72,41	%	Феруму	і	27,59	%		Оксигену.		Встановіть	формулу	продукту	реакції	
та	назвіть	його.	Напишіть	відповідне	рівняння	хімічної	реакції.	

8.	 Відносна	молекулярна	маса	невідомої	сполуки,	утвореної	Сульфуром	і	Гідроге-
ном,	у	два	рази	більша	за	молекулярну	масу	амоніаку	NH3.	Встановіть	формулу	
невідомої	сполуки.	

високий рівень 
9.	 	Масові	частки	Натрію	і	Калію	у	земній	корі	приблизно	рівні	і	становлять	2,6	%.	

Яких	атомів	—	Натрію	чи	Калію		—	у	земній	корі	більше	і	у	скільки	разів?	

Варіант IV
Початковий рівень 

1.	 Укажіть	рядок,	у	якому	наведені	формули	тільки	складних	речовин:	
а 	P4,	PH3,	P2O3
Б 	CO,	CO2,	CH4
в  N2,	NH3,	N2H4
Г 	O2,	F2,	OF2

2.	 Укажіть	період,	групу	і	підгрупу,	у	яких	розміщений	хімічний	елемент	Алюміній:
а 	3	період,	ІІ	група,	головна	підгрупа;													
Б 	3	період,	ІІІ	група,	головна	підгрупа;
в 	3	період,	ІІІ	група,	побічна	підгрупа;	
Г 	2	період,	ІІІ	група,	головна	підгрупа.	

3.	 Укажіть	неоднорідну	суміш:	
а 	мінеральна	вода;
Б 	молоко;
в 	чисте	від	пилу,	вологи	та	інших	домішок	повітря;
Г 	оцет.
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Середній рівень
4.	 Укажіть	загальну	формулу	оксиду	елемента	з	валентністю	VІ:

а  E2O
Б  E2O3
в 	EO3
Г  E2O5

5.	 Визначте	валентність	хімічних	елементів	за	графічними	формулами	речовин:	
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6.	 Напишіть	рівняння	хімічних	реакцій,	за	допомогою	яких	можна	здійснити	такі	
перетворення:	

O2H2O BaO

SiO2

Li2O

Достатній рівень 
7.	 Під	час	взаємодії		заліза	з	Бромом		утворюється	речовина,	яка	містить	у	своєму	

складі		18,92	%	Феруму	і	81,08	%		Брому.		Встановіть	формулу	продукту	реакції	
та	назвіть	його.	Напишіть	відповідне	рівняння	хімічної	реакції.	

8.	 Відносна	молекулярна	маса	 невідомої	 сполуки,	 утвореної	Карбоном	 і	 Гідроге-
ном,	у	два	рази	менша	за	молекулярну	масу	кисню.	Встановіть	формулу	невідо-
мої	сполуки.	

високий рівень 
9.	 Масові	частки		Силіцію	і	Оксигену	у	земній	корі	відповідно	становлять	27,6	%	

і		47,2	%.	Яких	атомів	—	Силіцію	чи	Оксигену	—	у	земній	корі	більше	і	у	скільки	
разів?	
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