
                                11 клас 

  
                                          
                         Варіант І 
 

Завдання з однією правильною відповіддю 
 
1. Вкажіть загальну формулу одноатомних насичених спиртів: 

 а)СnН2п-1ОН  б) СnН2п+1ОН; в) СпН2n0; г) СnН2п02. 

2. Вкажіть суфікс, за допомогою якого утворюється назва спирту: 

 а) -ол-; б) -єн-; в) -он-; , г) -аль-. 

3. Вкажіть формулу етилового спирту: 

а) СН3 - ОН; б) С2Н5 - ОН; в)С2Н5 - СООН; г) С3Н7-ОН. 

4. Вкажіть речовину, за допомогою якої можна розпізнати гліцерол: 

а) свіжовиготовлений купрум(ІІ) гідроксид; 

б) амоніаковий розчин Ag20; 

в) натрій гідроксид;  г) ферум(ІІІ) хлорид. 

5. Вкажіть правильне твердження:  

  Жири — це стери: 

а) етанолу і вищих карбонових кислот; 

б) гліцеролу й оцтової кислоти; 

в) гліцеролу і вищих карбонових кислот; 

г) етанолу й оцтової кислоти. 

6. Вкажіть речовину, за допомогою якої можна визначити оцтову 

кислоту: 

а) калій гідроксид; б)арґентум(І) оксид; в)лакмус; г)фенолфталеїн. 

7. Вкажіть формулу глюкози: 

а) С 6Н 120 6; б) С 12Н 22О 11; в) (С 6Н 10О 5)n; г)С 2Н 5ОН. 

8. Вкажіть формулу крохмалю: 

а) С 6Н 12O6; б) С 12Н 22O11; в); (С 6Н 10О 5)n; г) С 2Н 5ОН. 

 
Завдання з двома правильними відповідями 
 

9. Вкажіть фізичні властивості метанолу: 

а) рідина з характерним запахом; б) рідина без запаху; 

в) добре розчиняється у воді; г) погано розчиняється у воді; 

д) має температуру кипіння 100 °С. 

10.Вкажіть формули гомологів етанолу: 

 



а) СН3 - ОН; б) СН3-O-СН3; в) С 3Н 7- ОН; г) С 3Н 7-

СООН.11.Вкажіть сполуки, за     допомогою яких можна розпізнати 

багатоатомні спирти: 

а) купрум(ІІ) оксид; б) купрум(ІІ) сульфат; в)натрій; г)натрій гідроксид. 

12.Вкажіть формули вищих насичених карбонових кислот: а) С 17Н 

35СООН; б)СН 3-СООН; в) С 17Н 33СООН; г) С 15Н 31СООН. 

 

13.Вкажіть функціональні групи глюкози: 

 

а) карбонільна; б) гідроксогрупа; в) аміногрупа; г) нітрогрупа. 

14.Вкажіть сполуки, які можна одержати взаємодією оцтової кислоти та 

натрій гідроксиду: 

а) вуглекислий газ; б) натрій ацетат; в) водень; г) вода. 

 
Завдання на встановлення відповідності та послідовності 
 
15. Встановіть відповідність між назвою речовини і формулою. 
 

Формула                                               Назва 

 

а) СН3ОН                                             1) оцтова кислота 

б) CH3 COOH                                        2 )метанол 

В) СН3-СНОН-СН3                              3) етанол 

г) СН2ОН-СНОН-СН2ОН                   4) гліцерол 

д) С2Н5ОН 

16.Встановіть відповідність 

Реагенти                                                       Продукти реакції 

 

а) С0 2 і Н2O                                                    1) CH3COOH + Са          

б) (СН3СОО)2Са, Н20                                    2) CH3COOH+ СаС03  

в) (СН3СОО)2 Са, С02, Н20                          3) СН3ОН + Са            

г) (СН3СОО)2 Са, і Н2                                   4)CH3COOH + СаО 

д) (СН30)2Са і Н2 

 

17.Встановіть послідовність сполук у напрямку посилення кислотних 

властивостей: 

а) метанол; б) метанова кислота; а) гліцерол; г) етанова кислота. 

18.Встановіть послідовність збільшення молекулярних мас: 

а) етанол; б) етанова кислота; в) пропаналь; г) фенол. 



 

Завдання з відкритою відповіддю 

 

19.Складіть рівняння реакцій за схемою. Назвіть речовини: 

 

СН4→С2Н2→С2Н4→С2Н5Cl→C2H5OH→CH3COH→CH3COOH 

20. Розв'яжіть задачу. 

Який об'єм вуглекислого газу утвориться (н. у.) під час взаємодій 500 г 

крейди, яка містить 

 40 % домішок, з достатньою кількістю етанової кислоти? 

 

                                                    Варіант ІI 

 

Завдання з однією правильною відповіддю 

1. Вкажіть загальну формулу одноосновних насичених кислот: 

а) СпН2п_1ОН; б) СnН2п+1ОН; в) СnН2n+1СООН; г) СnН2пО. 

2. Вкажіть функціональну групу спиртів:  

а) -ОН;  б) -NO2;  в) -СОН;  г) -СООН. 

3. Вкажіть формулу масляної кислоти: 

а) НСООН; б)С2Н5-ОН; 

в) СН3 - СООН; г) С3Н7 - СООН. 

4. Вкажіть формулу цукрози: 

а) С6Н1206;   б) С12Н22О11;    в) (С6Н10О5)п;  г)С2Н5ОН. 

5. Вкажіть карбонову кислоту, яка за нормальних умов є рідиною:  

а) СН3СООН; б) С8Н17СООН;  в) С10Н21СООН; г) С15Н31СООН. 

6. Вкажіть речовину, за допомогою якої можна визначити багато¬атомні 

спирти: 

а) СuSO4;  б)  СuО;  в)  Сu(ОН)2;  г) СuС12. 

7. Вкажіть речовину, яку необхідно використати для одержання 

вуглекислого газу з метаналю: 

а)  O2;  б)  Н2O;  в)  NaСІ;  г) ZnС12. 

8. Вкажіть відмінність складу твердих і рідких жирів: 

а) наявність залишків вищих ненасичених карбонових кислот; 

б) наявність залишків оцтової кислоти; 

в) наявність залишків вищих насичених карбонових кислот; 

г) наявність етилового спирту.  

Завдання з двома правильними відповідями  



9.Вкажіть фізичні властивості етанолу: 

а) рідина з характерним запахом; 

б) рідина без запаху; 

в) добре розчиняється у воді; 

г) погано розчиняється у воді. 

10. Вкажіть формули гомологів метаналю: 

а) С2Н5 - СОН;  б)  СН3-0-СН3;  в)  С3Н7 - ОН;  г)  С3Н7СОН. 

11. Вкажіть групи, між якими утворюється зв'язок у естерів:  

 

а) -СООН;  б) -ОН; в) -NН2; г) -N02. 

12. Вкажіть формули жирних карбонових кислот: 

а) С2НОН; б)  СН3 - СООН; в) С17Н33СООН;  г)  С15Н31СООН. 

13. Вкажіть ознаки, за якими крохмаль відрізняється від целюлози 

а) молекули лінійні, утворюють волокна; 

б) n = 10-14 тисяч; 

в) молекулярна маса — від декількох сотень до декількох тисяч 

г) n- від декількох сотень до декількох тисяч. 

14. Позначте сполуки, які можна одержати взаємодією оцтової 

кислоти і натрію: 

 

а) натрій ацетат;  б)водень;  в) вода; г) натрій гідрогенкарбонат. 

Завдання на встановлення відповідності та послідовності 

15. Установіть відповідність між назвою речовини і формулою. 

Назва                                         Формула 

1) Глюкоза                                    а) СН3ОН 

2) Гліцерол                                    б) С6Н1206 

3) Етанол                                          в) С2Н5ОН                                 

4) Метанол                                       г) СН2ОН-СН2ОН 

                                                      д) СН2ОН-СНОН-СН2ОН 

16. Встановіть відповідність. 

Реагенти                                Продукти реакції 

1) Mg+ СН 3 СООН                        а) (СН3СН20)2 Мg, Н2 

2) СН 3СООН+ МgС03 ->                    б) (СН3СОО)2Мg, Н20 

3) С2Н5ОН + Mg                              в) (CHзCOO)2Mg, С02, Н20 

4) СН3СООН + MgO —>             г) (CHзCOO)2Mg і Н2 

                                                                 ж) СО, Н2 



17. Встановіть послідовність збільшення числа атомів Гідрогену в 

молекулах речовин: 

а) етанол; б) гліцерол; в) оцтова кислота; г) сахароза. 

18. Встановіть послідовність посилення кислотних властивостей 

речовин: 

а) метанол;  б) оцтова кислота;  в) карбонатна кислота;  г) гліцерол. 

Завдання з відкритою відповіддю 

19. Складіть рівняння реакцій за схемою. Дайте назви речовинам: 

СН4 →С2Н2  → СН3СОН → СН3СООН →СН3СООСН3 → СН3ОН →СО2 

20. Розв'яжіть задачу. Який об'єм водню утвориться (н. у.) під час 

взаємодії 23 г технічного етанолу, який містить 20 % домішок, з достатньою 

кількістю калію? 

 

Варіант ІІІ 

 

                       Завдання з однією правильною відповіддю 

    1.Вкажіть як називається функціональна група карбонових кислот: 

    а) альдегідна; б) гідроксильна; в) карбоксильна; г) аміногрупа 

    2 .Трьохатомні спирти- це: 

    а) органічні речовини,що містять три атоми Оксигену; 

    б) вуглеводні,що містять в своєму складі три гідроксильні групи; 

    в) органічні речовини,що містять три однакові радикали; 

    г)органічна речовина,що містить три хімічних елементи 

3. Вкажіть формулу етаналю: 

а) СН3 - СОН; б) С2Н5 - ОН; 

в) С2Н5 - СООН; г) С3Н5 (ОН)3. 

4. Вкажіть колір індикатора метилоранжу в розчинах карбонових 

кислот: 

а) жовтий; б) рожевий; 

в) фіолетовий; г) синій. 

5. Вкажіть карбонову кислоту, яка за нормальних умов є твердою 

речовиною: 

а) СН3СООН; б) С4Н9СООН; 

 

в) С2Н5СООН; г) С17Н35СООН. 

6. Вкажіть метал, який не заміщує Гідроген у гідроксильній групі 

етанової кислоти: 

а) К; б) Са; 



в) А1; г) Ag. 

7. Вкажіть якісний реактив на крохмаль: а) хлор; б) йод; в) бром; г) 

лакмус. 

8. Вкажіть речовину, яка використовується для одержання вибу¬хових 

речовин і в парфумерії: 

а) метанол;  б)етанол; в) оцтова кислота;  г) гліцерин. 

 

                        Завдання з двома правильними відповідями 

 

9. Вкажіть фізичні властивості оцтової кислоти: 

 а)рідина з характерним запахом;  б) рідина без запаху; 

в) добре розчиняється у воді;   г) погано розчиняється у воді. 

10. Вкажіть типи реакцій, які характерні для естерів: 

а) омилення; б) розчинення у воді; в) гідрування; г)

 гідрогенгалогенування. 

11. Вкажіть формули гомологів метаналю: 

а) СН3 - СОН; б) С2Н5 - ОН;   в) С2Н5 - СОН; г) С3Н5 (ОН)3. 

12.Вкажіть формули вуглеводів: 

а) С6Н12О6  ;б) СН3СООН;   в) (С6Н10О5)п; г)С2Н5ОН. 

13.Вкажіть відмінність целюлози від крохмалю: 

а)молекули лінійні, розгалужені; б)молекули утворюють волокна; 

в)у воді набухає, утворює клейстер; г)п = 10-14 тисяч. 

14.Вкажіть твердження, які неправильно характеризують фенол: 

а)називають «карболова кислота»; 

б)має основні властивості; 

в)може реагувати з гідрогенгалогенами; 

г) реагує з бромною водою. 

 

Завдання на встановлення відповідності та послідовності 

 

15.Встановіть відповідність між назвою речовини і формулою.  

Назва                                                                Формула 

1)Пальмітинова кислота                                         а)СН3ОН 

2)Сахароза                                                                б)С15Н31СООН    

3)Метанол                                                                 в)С17Н35СООН                                          

4)Гліцерол                                                                 г)С12Н22О11    

                                                                                    д)СН2ОН-СНОН-СН2ОН 



16.Встановіть відповідність   

    Реагенти                                                                        Продукти реакції 

1) К2О + СН3СООН                                                              а)2СО2 +4Н2О                                    

 2) СН3СООН+ К2СО3                                                           б)СН3СООК, 

Н2О                                                                                    

 3) С2Н5ОН + К                                                                      в)СН3СООК, 

СО2, Н2О                  

 4) СН3ОН + О2                                                                      г)2СО2 + ЗН2О                   

                                                                                                д)С2Н5ОК і Н2 

   17.Встановіть послідовність збільшення атомів Карбону у формулах 

сполук: 

а)гліцерол; б) пальмітинова кислота; в) олеїнова кислота; г) сахароза. 

18.Встановіть послідовність зменшення кислотних властивостей сполук: 

а) хлоридна кислота; б) етанол; в) гліцерил; г) етанова кислота 

Завдання з відкритою відповіддю 

19.Складіть рівняння реакцій за схемою: 

крохмаль —> глюкоза —> сорбіт 

 

   вуглекислий газ          глюконова кислота 

20.Розв'яжіть задачу. 

Обчисліть об'єм водню (н. у.), який виділиться в разі дії надлишку 

металічного натрію на 150 г оцтової кислоти, що містить 20 % домішок? 

 


