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Збірка містить електронні версії домашніх завдань у вигляді тестів та 

експериментальних робіт теоретичного етапу «Хімічні старти» і практичного етапу 

«Хімік-шоу» учасників заочного етапу V Всеукраїнського турніру юних хіміків, фінал 

якого відбувся у січні 2022 року в очному форматі. Турнір організували та провели 

педагоги Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН 

України, науково-педагогічні працівники хімічного факультету Київського національного 

університету ім. Т. Шевченка, хіміко-технологічного факультету Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», 

агробіологічного факультету Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, за підтримки Союзу хіміків України. 

Матеріали розміщені в авторській редакції з окремими орфографічними правками 

та відповідним форматуванням тексту і таблиць. 

Призначена для учнів закладів загальної середньої освіти, вихованців творчих 

учнівських об’єднань хімічного профілю закладів позашкільної освіти та всіх хто 

цікавиться хімією. 
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ВСТУП 

Стало гарною щорічною традицією, в січні, Національним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді спільно з хіміко-технологічним 

факультетом Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут ім. І. Сікорського», хімічним факультетом Київського 

національного університету ім. Т. Шевченка та агробіологічним факультетом 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, за 

підтримки Союзу хіміків України, проводити Всеукраїнський турнір юних 

хіміків імені академіка В. В. Скопенка. 

Турнір розглядається як індивідуальне змагання для учнів 9-11-х класів 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти. 

Мета Турніру — надання можливості учнівській молоді спробувати 

свої сили у вирішенні цікавих, дослідницьких, експериментальних завдань з 

хімії, отримати порівняльну оцінку своїх знань і умінь. 

Головні завдання Турніру: 

• розвиток пізнавальних інтересів учнів; 

• пропаганда додаткових знань з навчальних предметів турнірного циклу і 

формування стимулу до їх надбання; 

• активізація позакласної та позашкільної роботи з навчальних дисциплін, що 

входять у турнірний цикл; 

• створення оптимальних умов для виявлення обдарованих школярів, їх 

подальшого інтелектуального розвитку і професійної орієнтації. 

Турнірна програма складається із: 

- виконання творчих завдань; 

- теоретичного етапу «Хімічні старти» (виконання тестових завдань та 

розв’язання творчих завдань із хімії); 

- практичного етапу «Хімік-шоу»; 

- лекцій від відомих вчених у хімічній галузі; 

- наукових дискусій тощо. 

Окрім головного на турнірі — знаннєвої частини, яка власне є 

перевіркою знань з предмету та практичних умінь учнів, цей організаційно-

масовий захід несе для молоді іншу важливу місію. Зазвичай  відбувається 

знайомство з провідними факультетами кращих університетів України. Це 

важливо для свідомого вибору майбутнього шляху в житті, орієнтації на 

професії, пов’язані з хімічною галуззю. У 2022 році Турнірне змагання 

відбулось в очному форматі і учасники мали змогу працювати на базі 

хімічних лабораторій закладів вищої освіти. 

За результатами змагань, відповідно до зведеної суми балів, набраних у 

окремих турах, що проходять на базі профільних лабораторій університетів, 

журі визначає номінантів Турніру, які стають лауреатами з врученням 

Дипломів переможця і призерів та почесних медалей імені академіка 

В. В. Скопенка за зайняте І, ІІ і ІІІ місце. 

Інформацію щодо перебігу Всеукраїнського турніру юних хіміків 

ім. В. В. Скопенка поширено мережею інтернет та засобах масової 

інформації.  
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ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА. ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ УЧАСНИКІВ ТУРНІРУ 

 

Алова Яна Володимирівна, учениця 9 класу Заводської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Заводської міської ради 

Миргородського району Полтавської області 

Хімічна мозаїка 
1). Розшифруй назву  

1. РЕФМУ - досить пластичний блискучий сріблясто-білий важкий метал. 

2. ГЕНОТІРН - найпоширеніший елемент в земній атмосфері. 

3. ТІЙЛІ- сполуки даного елемента застосовують при виготовленні скла, емалей, а також у 

медицині. 

4. Вперше на Землі дослідники виявили мікроорганізм, який здатен жити, 

використовуючи токсичний хімічний елемент – РЕНСА. 

5. НАРМЕГІЙ -  застосовують у ядерній техніці, приладобудуванні, машинобудуванні, 

металургії, а також в радіоелектроніці й електротехніці як напівпровідник. 

2).  "Хвилинка географії"  

1. Назва якої країни походить від назви хімічного елемента? 

2. Назва якого елемента перегукується з невеликим островом у Середземному морі? 

3. Цей елемент названий в честь країни-сусідки України. 

3). Українська народна творчість і хімія 

Замініть назву хімічного елемента словом так, щоб отримати крилатий вислів.  

1. На вагу аурума. 

2. Вірна любов ні в вогні не горить, ні в H2O не тоне. 

3. Друга пізнати – пуд NaCl разом з’їсти. 

4. Куй ферум, поки гаряче. 

5. Не хвалися аргентумом, а хвалися добром. 

6. Білий, як карбонат кальцію. 

4). Логічні задачки 

1. Французькі біологи вважають, що цей метал допоможе медицині в боротьбі з 

перевтомою. Дослідження свідчать про те, що в крові перевтомлених людей цього металу 

міститься менше за норму. Слід знати, що коли людина часто сердиться, цей метал у 

організмі «згорає». От чому у знервованих, дратівливих людей порушення роботи 

серцевих м'язів спостерігається частіше. Що це за метал?  

2. Воно не солодке, не гірке, не солоне, його можна приймати до, після й під час їжі. 

Рекомендується дорослим і дітям будь-якого віку, причому лікувальний ефект прямо 

пропорційний дозі, і не було випадку, щоб надлишок ліків мав побічні ефекти. Люди 

вживають його з незапам'ятних часів, хоча ще жоден лікар не виписав на нього рецепта й 

жодна аптека не продала ні грама цього дивовижного препарату. Що це таке? Слово 

складається із семи літер.  

5). Хімічні елементи в літературних творах 

1. Який хімічний процес описано у рядках з роману Жуля Верна "Таємничий острів"?   

«… Здобувши азотну кислоту, Сайрес Сміт підлив до неї гліцерин, попередньо згустивши 

його випарюванням на водяній бані, і отримав кілька пінт жовтуватої маслянистої рідини 

». 

2. Артур Конан Дойл також використав знання з хімії під час написання одного з своїх 

творів. За поданою цитатою вкажіть назву роману. 

«… Так! Це була собака, величезна чорна, як смола. Але такої собаки ще ніхто з нас, 

смертних, не бачив. З її пащі вирвалося полум’я, очі метали іскри, по морді і загривку 

мерехтів переливчастий вогонь. Ні в чиєму мозку не могло виникнути бачення більш 

страшне, більш огидне, ніж ця пекельне істота, що вискочила на нас з туману … 

Страшний пес, завбільшки з молоду левицю. Його величезна паща все ще світилася 
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блакитним полум’ям, глибоко посаджені дикі очі були обведені вогненними колами. Я 

доторкнувся до цієї голови, що світилася, і, віднявши руку, побачив, що мої пальці теж 

засвітилися в темряві..» 

6). Головоломки 

1.Знайдіть імена найвідоміших хіміків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Малі пустуни H, C, P, S, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Pb, Cl, O, N, Cu, Ag, B, F, Ba, I переплутали 

всі літери у своїх назвах. Допоможіть їм відновити свої імена із запропонованих літер. 

Якщо ви все зробите правильно, то з літер, які залишаться, складеться назва хімічного 

елемента, названого на честь видатного російського хіміка. 

 

К І Д Р А Л Ь Й И Н О Р 

А Г Н О К І Ц І Ц К У У 

Р Б О Г Й Й Г Н М П Л Й 

Ф О Н Е І М А Р У Л Ф О 

Ф С С І Ц Й І Е М Ю Й Д 

О Р И Л К А Л Ф Б У І Р 

О К М Г І К У Г О М Б А 

И С У Т Д М П Е Р Н О Б 

Г Е Н Н Р У Р Н Т І Р Й 

Х Л Г Е А Р Г І Р У М І 

Р О Р А М Е Н Д Е Л Е В 

 

Слова ламаються під прямим кутом і не перетинаються. 

7). Знайомтесь: Періодична система 

Знайдіть хімічні елементи за положенням у Періодичній системі та впишіть їхні назви у 

клітинки кросворду. З 

перших літер ви отримаєте 

назву елемента четвертого 

періоду. 

 

 

 

1) ІІ період, ІІІ група; 

2) V період, І група, головна підгрупа; 

3) ІІ період, VІ група; 

4) ІІІ період, ІІ група. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Н М Е Н Д Е Л Є Є В Ч Х 

2 Й Щ Г Б Е Ч И Ґ Ж Е К Г 

3 У О Х Ж Х Т З Щ П Р Р Л 

4 Ш Т К И Ь А О Д Ц Н З Я 

5 І Л Ч Ц К Ч Ь Т И А А Л 

6 Ж Є Н О Б Е Л Ь Л Д В А 

7 Й У Ж Л О М О Н О С О В 

8 Р Е З Е Р Ф О Р Д Ь Г У 

9 Л В М Б О Й Л Ь С К А А 

10 Ф А Р А Д Е Й Л Ї И Д З 

11 І К Ю Р І Й Ж К Щ Й Р Ь 

12 А К У Г Н И А Ж Х Є О Є 

1    

2       

3       

4       
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8). Перехрестями чудової таблиці 

Мандруючи Періодичною системою, ви зустрінете немало назв хімічних елементів, що 

містять літеру «А». Впишіть ці назви у запропоновані сітки. 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді.  

1). 1. Ферум  

2. Нітроген 

3. Літій 

4. Арсен 

5. Германій  

2). 1. Арегнтина-Аргентум 

2. Кіпр-Купрум 

3. Польща-Полоній 

3). 1. На вагу аурума (на вагу золота). 

2. Вірна любов ні в вогні не горить, ні в H2O не тоне (Вірна любов ні в вогні не горить, ні 

у воді не тоне). 

3. Друга пізнати – пуд NaCl разом з’їсти (Друга дізнатися – пуд солі разом з’їсти). 

4. Куй ферум – поки гаряче (Куй залізо поки гаряче). 

5. Не хвалися аргентумом, а хвалися добром (Не хвалися сріблом, а хвалися добром). 

6. Білий, як карбонат кальцію (Білий як крейда). 

4). 1. Магній 

2. Повітря 

5). 1. Описано процес отримання нітрогліцерину 

2. “Собака Баскервілів"    

6). 1. 1. Бородін 

2. Кюрі 

3. Ломоносов 

4. Фарадей 

5. Лавуазьє 

6. Резерфорд 

7. Вернадський 

8. Бойль 

9. Авогадро 

10. Менделєєв 

11. Нобель 

2. Менделевій. 

7).  Бром   

8).   Магній, Карбон, Натрій, Манган, Лантан, Вандій. 

 

Арсентьєв Денис Вікторович, учень 10 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19 

м. Житомира  

1. Замінивши одну букву на іншу та добавивши одну букву в назві 

хімічного елемента родини актиноїдів, отримаєте назву летючої миші з 

великими вухами. (Уран – вухан). 

 А     

 А     

 А     

 А     

 А     

 А     
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2.  Замініть у назві напівводяного ссавця гризуна дві букви і отримаєте 

назву хімічного елемента третьої групи. (Бобер – бор). 

3. Назва якого хімічного елемента в перекладі з німецької означає “вовча 

піна” ?  (Вольфрам). 

4. Назви яких хімічних елементів пов’язані із назвами квітів ? ( Іод в 

перекладі з грецької “фіолетовий”, “колір фіалки”, родій – “трояндовий”, 

“троянда”). 

5. Назва якого елемента в перекладі з латині означає  “молода зелена гілка” 

? (Талій. Свою назву він отримав від зеленої лінії в спектрі) 

 

Безпалько Максим Миколайович, учень 9 класу Комунального закладу 

"Вороновицький ліцей" Вінницької області 

Хімічний квест  для учнів 9 класів з теми «Хімічні реакції» 

Мета: закріпити знання учнів із вивченої теми, навчити застосовувати 

набуті знання у формі гри, підвищити навички роботи з сучасними 

інформаційними технологіями, закріпити навички розв’язування задач та 

вміння проводити дослідження, виховувати вміння працювати в команді. 

Правила квесту: формуються команди із учнів 9-А,9-Б,9-В класів. 

Учасники отримують стартове завдання, виконавши його визначають 

наступний пункт призначення ( маршрут). Переможе та команда, яка перша 

виконає всі завдання. 

Правила гри: 

• кожна команда іде за своїм індивідуальним маршрутом та строго і 

чітко слідує підказкам; 

• жодні реактиви, які використовуються у грі не можна пити, 

пробувати на смак, нюхати, забирати зі столу; 

• пересуватись необхідно без лишнього шуму та поспіху; 

• команда завжди грає власними силами, тобто без будь-яких підказок 

від людей, що не входять до складу команди; 

• під час гри можна користуватись калькуляторами та періодичною 

системою елементів; 

• виграє та команда, що витратить найменше часу на виконання усіх 

завдань; 

• при порушенні правил на будь-якій  станції, до часу виконання 

завдання на ній додається 5 штрафних хвилин. 

 Під час організаційної частини капітану кожної команди вручається 

бейжик  із номером команди.  

Стартове завдання(Дешиифратор) 

Відскануйте QR- коди і відгадайте, яке слово пов’язує усі ці зображення, 

тобто без чого не може відбутися жодна з цих реакцій. 
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Станція « Перевірка знань» 

За допомогою смартфонів пройти тест-контроль: 

https://forms.gle/42HadHWQaswQWigR8 

Станція « Дослідницька»( капітан витягує одне із завдань для 

виконання досліду) 

Дослід 1. Розкладання амоній біхромату 

У фарфорову чашечку помістити 5-10 г амоній біхромату і підпаліть. 

Опишіть ознаки реакції. Записати рівняння реакції розкладання амоній 

біхромату як окисно-відновне. 

Дослід 2. Хамелеон. 

У 500 мл води додати 6 г соди, 9 г цукру та ретельно перемішати. У 

приготовлений розчин долити 50 мл концентрованого розчину марганцівки 

,що вища концентрація, то яскравіші кольори в процесі хімічної реакції. 

Ретельно перемішати рідину та спостерігати, як вона поступово змінює колір. 

Записати рівняння реакції як окисно-відновне. 

Дослід 3. Відновлення гідроген пероксиду калій перманганатом. 

В склянку налити 25 мл розчину калій перманганату, додати 3- 4 краплі 

сульфатної кислоти, потім до отриманого розчину долити таку ж саму 

кількість гідроген пероксиду. Ретельно перемішати рідину та спостерігати, як 

вона поступово змінює колір. Записати рівняння реакції як окисно-відновне. 

Станція  «Історична»( капітан витягує одне із запитань, давши 

відповідь на яке  учні дізнаються прізвище вченого) 

1. Український  вчений у галузі фізичної хімії. Доктор хімічних наук, 

дійсний член академії наук УРСР (1925 рік) та академії наук СРСР (1930). 

Лауреат Ленінської премії(1930 рік), лауреат Ломоносовської премії (1899 

рік, Петербурзька АН, разом із Петре Мелікішвілі). Основні праці 

https://forms.gle/42HadHWQaswQWigR8
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присвячено властивостям і будові перекисів і надкислот, дослідженню 

впливу розчинника на хімічну рівновагу та вільну енергію хімічних реакцій, 

проблемам хімії з точки зору електронних уявлень. Створив основи 

електронної теорії окислювально-відновлювальних реакції, запропонував 

теорію гальванічного елементу, яка враховує термодинамічну рівновагу 

між іонами та електронами у металі. Заклав основи електронної теорії 

гетерогенного каталізу. (Л.В.Писаржевський). 

2.  Голландський фізик і хімік, лауреат Нобелівської премії з 

хімії 1901.Один із засновників стереохімії. У 1874 році він сформулював її 

основні положення одночасно з Жозефом Ле Белем і незалежно від нього. 

Вивів одне з основних рівнянь термодинаміки, а також рівняння ізотерми. 

Сформулював основні постулати хімічної кінетики. Заклав основи класичної 

теорії розчинів і твердих розчинів. Вивів закон осмотичного тиску.( Я.Г. 

Вант-Гофф). 

3. Французький хімік, який у 1865 році запропонував замінити розчин 

електроліту в гальванічному елементі на вологу пасту з манган (IV) оксиду, 

амоній хлориду і графітового порошку. (Батарейка) (Ж.Лекланше) 

Станція «Математична» ( капітан витягує одну із задач): 

1. Як зміниться швидкість реакції N2+O2=2NO, якщо тиск на реагуючу 

суміш збільшили в 2 рази, припускаючи, що реагують між собою в суміші 

гази? 

2. У скільки разів збільшиться швидкість реакції при підвищенні 

температури з 40 до 80 градусів, якщо температурний коефіцієнт дорівнює 2? 

3. Температурний коефіцієнт реакції дорівнює 2. На скільки градусів 

треба змінити температуру реакційної суміші, щоб збільшити швидкість 

реакції в 128 разів? 

Станція « Швидкісна»(Бліц) 

• Що таке ступінь окиснення? 

• Які реакції називаються окисно-відновними? 

• Які реакції називаються реакціями сполучення? 

• Які реакції називаються реакціями обміну? 

• Які реакції називаються реакціями заміщення? 

• Які реакції називаються реакціями розкладу? 

• Що таке тепловий ефект реакції?  

• Рівняння, у якому вказано тепловий ефект? 

• Зміна концентрації речовини за одиницю часу. Що це? 

• Як називається стан, коли швидкість прямої реакції дорівнює 

швидкості зворотної реакції? 

• Які реакції відносяться до екзотермічних? 

• Які реакції відносяться до ендотермічних? 

• Які реакції називаються оборотними? 

• Що таке біологічний каталізатор? 

• В яких випадках реакції йонного обміну відбуваються до кінця? 

• Які реакції називаються каталітичними? 
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Фініш 

Фініш для команд настає, коли вони знову потрапляють на точку, з якої 

стартували (для кожної команди ця точка була різна). Після підрахунку балів 

відбувається  нагородження команд. 

 

Вереша Анастасія Романівна, учениця 9 класу Спеціалізованої 

загальноосвітньої середньої школи № 1 Чернігівської області 

1. З переліку таких йонів вибрати ті, що приймають участь у важливих 

фиттєвих процесах живих організмів : фотосинтез, тургор клітини, процес 

аеробного дихання : 

Li, Mg, S, Mn, K, Ag, Fe, Na, NO3 

а) Ag, K, Mn, NO3 

б) Mg, K, Na, Fe + 

в) S, Na, NO3, Li 

2. Нітрати яких металів розкладаються при температурі, утворюючи як один 

із продуктів оксид металу : 

а) Na, Ba, Cr 

б) Cd, Zn, Mg + 

в) K, Ca, Cu 

3. У трьх пробірках без написів знаходяться такі речовини : Барій оксид, 

крейда, натрій сульфат. А з реактивів дано розчин хлоридної кислоти, воду та 

сірники. Як рохпізнати ці речовни ? 

а) Якщо у пробірку з крайдою капнути хлоридну кислоту, то проходить 

бурхливе спіняння з виділенням вуглекислого гаду, наявніть якого 

перевіряємо запалюючи сірник (сірник гасне). Якщо до пробірки з барій 

оксидом доливаємо води,  

 утворюється барій гідроксид. Якщо цей розчин вилити у пробірку з натрій 

сульфатом, спостерігаємо випадіння білого осаду. + 

б) Якщо змішати крейду з розчином натрій сульфату, то спостерігаємо 

спінення. При взаємодії двох білих порощків барій оксиду і крейди, 

спостерігаємо утворення білого осаду. 

в) При взаємодії води з крейдою виділяється вуглекислий газ. При взаємодії 

хлоридної кислоти з натрій сульфатом випадає осад жовтого кольору. 

 

Володькин Данііл Юрійович, учень 10 класу Навчально-виховного 

комплексу "Ліцей-спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів 

№ 10" Марганецької міської ради Дніпропетровської області 

1. Які аніони являються якісною реакцією на катіони Ва 2+ 

1) S 2- 

2) SO4  2- 

3) Cl - 

4) NO3 - 

2. Зазначте, який вид хімічного зв’язку в молекулі води? 

1) Йонний 

2) Ковалентний полярний 



13 
 

3) Ковалентний неполярний 

4) Металічний 

3. Який вид хімічного зв’язку між атомами з такими електронними 

формулами зовнішнього енергетичного рівня: ... 3S 2  i ... 2S2 2p5 

1) Металічний 

2) Ков.полярний 

3) Ков.неполярний 

4) Йонний 

4.Сполуки, які мають подібну будову і властивості, але відрізняються на одну 

або декілька груп - СН2 -, це: 

1) Гомологи 

2) Аналоги 

3) Ізомери 

4) Полімери 

5.Обчисліть відносну густину за воднем гексану 

1) 43 

2) 72 

3) 36 

4) 86 

 

Гапон Анастасія Русланівна, учениця 9 класу Красногорівського ЗЗСО I-

II ступенів № 5 Донецької області 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/1EFLFggzhugqY4Y4T8NnVaA7Nx9E9t5IxpTQ6Wt12tdE/edit?usp=drive_open
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Гега Михайло Русланович, учень 9 класу КЗО Спеціалізована школа 

№ 44 Дніпровської міської ради Дніпропетровської області 

Я радий вас вітати на цьому хімічному квесті! Він допоможе вам 

знайти таємний пароль від магічної скриньки, куди ви складаєте свої 

новорічні побажання. Наш пароль матиме 4 цифри, тому всього буде 4 кроки. 

Отже, пропоную розпочати, не забудьте таблицю Менделєєва та гарний 

настрій! (кожен крок це окрема цифра нашого паролю). 

Крок 1 

 H2  + O2  → H2O  

Спочатку вам потрібно розставити коефіцієнти у рівнянні реакції, 

показаному вище. Потім вам потрібно розділити Порядковий номер оксигену 

на суму всіх коефіцієнтів попереднього рівняння реакції. 

(Відповідь: 2) 

Крок 2 

Спочатку згадаємо, у якого елемента відносна атомна маса не є цілим 

числом? (Cl - хлор). Після цього, до порядкового номеру цього елементу 

потрібно додати порядковий номер водню. Від отриманого числа віднімемо 

порядковий номер елемента, відносна атомна маса якого становить 39.94. 

(Відповідь: 0) 

Крок 3 

Пропоную знайти останній елемент таблиці Менделєєва (Og). Порядковий 

номер цього елементу ми ділимо відносну атомну масу кобальту 

(Відповідь: 2) 

Крок 4 

Давайте дізнаймося, у якій групі та періоді знаходиться Fe. Щоб отримати 

останнє число нашого паролю потрібно номер групи феруму поділити на 

номер його періоду. 

(Відповідь: 2) 

Отже, пароль від вашої скриньки побажань - 2022! 

Зачекайте, але ж це наступний рік! Невже ж скринька й насправді магічна! 

 

Головченко Вікторія Олегівна, учениця 11 класу Марганецької гімназії 

Дніпропетровської області 

Тести з теми «Сульфур. Сірка. Сполуки Сульфуру» 

1. Оберіть властивості сірководню: 

а) окисні; 

б) відновні; 

в) окисні та відновні; 

г) основні. 

2. Оберіть реактив для визначення сульфат-йонів: 

а) NaCl; 

б) BaCl2; 
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в) AgNO3; 

г) CuCl2. 

3. Для того щоб розчинити сульфатну кислоту, необхідно влити: 

а) кислоту у воду; 

б) воду у кислоту. 

4. Укажіть електронну конфігурацію йона S2-  

а) 1s22s22p63s23p4; 

б) 1s22s22p63s23p6; 

в) 1s22s22p63s23p2; 

г) 1s22s22p63s23p3. 

5. Обчисліть та позначте ступінь окиснення Сульфуру в алюміній сульфаті 

а) – 2; 

б) +6; 

в) +4; 

г) +3. 

6. Установіть послідовність застосування речовин у виробництві 

сульфатної кислоти: 

а) SO2 ; 

б) FeS2; 

в) SO3; 

г) H2SO4. 

7. Установіть генетичний ланцюжок добування калій сульфату: 

а) КОН; 

б) К; 

в) калій оксид; 

г) калій сульфат.  

 

Гонта Людмила Вікторівна, учениця 10 класу Подільського науково-

технічного ліцею для обдарованої молоді Вінницької області 

1. Будова цієї речовини була відкрита німецьким хіміком Ф. Кекуле уві 

сні. Він побачив довгі лінійні ланцюжки атомів: ланцюжки рухалися, часто 

зближалися один з одним, звивалися як змії. «Але що це! Одна зі змій 

ухопила свій власний хвіст, і ця фігура глузливо закружляла перед очима. 

Пробуджений, як спалахом блискавки, я провів решту ночі за розробкою 

наслідків нової гіпотези». Будівлю якої речовини відкрив уві сні Ф. Кекуле? 

А) ацетилен 

Б) бензен 

В) фенол 

Г) метан 

2. У 1836 уперше цей газ був виділений Едмундом Деві при розкладанні 

водою та карбідом калію. Деві назвав його «новим газоподібним 

двовуглецевим воднем». При горінні цього газу в кисні розвивається дуже 

висока температура (близько 3000 градусів), тому його широко застосовують 
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для автогенного зварювання та різання металів. В даний час вихідною 

сировиною для його отримання є карбід кальцію і метан. Як нині називається 

цей газ? 

А) етен 

Б) етин 

В) етан 

Г) пропан 

3. Банани, що висять на деревах або лежать на складі продуктового 

магазину спочатку зелені, тверді і не дуже смачні. Причиною дозрівання 

фруктів є один газ - хімічна сполука природного походження, яку хіміки 

синтезують у величезних масштабах і використовують для виробництва труб, 

лінолеуму та вінілових пластинок. Що це за органічна речовина? 

А) ацетилен 

Б) етан 

В) етилен 

Г) метан 

4. Кислота, вона вітамін С, вона ж Е-300 пояснює, чим лимон корисний 

для здоров'я. У лимоні вітаміну С приблизно 50мг на 100 г лимона. Дефіцит 

вітаміну С в організмі викликає цингу - хворобу, що призводить до 

порушення синтезу колагену та втрати міцності сполучної тканини та втрати 

зубів. Що це за кислота? 

А)Оцтова  

Б)Аскарбинова 

В)Яблучна 

Г)Лимонна 

5. Журавлину та брусницю можна тривалий час зберігати у свіжому 

вигляді без цукру. І все завдяки тому, що в них міститься ця кислота, яка є 

чудовим консервантом. 

А)Бензойна 

Б)Оцтова 

В)Муравїна 

Г)Щавлева 

6. Масова частка вуглецю у поєднанні дорівнює 39,97 %, водню 6, 73 %, 

кисню 53,30 %. Маса 300мл. (н.у.) цієї сполуки дорівнює 2,41 г. Виведіть 

молекулярну формулу цієї речовини. 

Дано: 

w(С) = 39,97% 

w(Н) = 6,73% 

w(0) = 53,30% 

Vн.у. (CхHуОz) = 300 мл. 
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m (CхHуОz) = 2,41 р. 

CхНуОz-? 

 

Для розрахунку вибираємо 100г. з'єднання. Тоді маса вуглецю дорівнює 3997 

г; водню 6,73 г; кисню 53,30 г. 

1. Визначаємо кількість речовини: 

n (С) = 39,97г: 12 г/моль = 3,33 моль 

n (Н) = 6,73 р.: 1,008 г/моль = 6,66 моль 

n (О) = 53,3г.: 16 г/моль = 3,33 моль 

Визначаємо найменше загальне кратне – 3,33. 

n(С): n(Н): n(0) = 1:2:1 

Найпростіша формула сполуки – CH2О 

М (CH2О) = 30 г/моль 

Визначаємо молярну масу сполуки за співвідношенням: 

0,3 л. - 2,41 р. 

22,4 л. – х р. 

х = (22,4 • 2,41)/0,3 = 180 

Або за формулою М = Vm • m/V 

К = 180: 30 = 6 

шукана формула - C6H12О6  

7. Обчисліть обсяг (н.у.) водню, що виділився при взаємодії 46 г етанолу 

із 46 г металевого натрію. 

2C2Н5OH +2Na → 2C2H5ONa + H2 ↑ 

2 моль       2 моль                         1 моль 

1)ν = m / M 

ν(С2Н5ОН) = 46 / 46 = 1 (моль); 

 ν(Na) = 46 / 23 = 2 (моль). 

 ν(С2Н5ОН) = ν(Na). 

ν(Н2) = 0,5 ν(С2Н5ОН); 

 ν(Н2) = 0,5 (моль); 

V(Н2) = 22,4 ∗ 0,5 = 11,2 (л). 

Відповідь: V(Н2) = 11,2 л. 

 

Гордієнко Яна Юріївна, учениця 10 класу Пирятинського ліцею 

Пирятинської міської ради Полтавської області 

1. Вкажіть загальну формулу одноатомних насичених спиртів:  

a. CnH2n-1OH 

b. CnH2n+1OH  

c. CnH2nO 

d. CnH2nO2 
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2. Вкажіть суфікс, за допомогою якого утворюється назва спирту: 

a. –ол 

b. –ен 

c. –он 

d. –аль 

3. Вкажіть формулу етилового спирту: 

a. CH3-OH  

b. C2H5-OH 

c. C2H5-COOH 

d. C3H7-OH 

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

a. Свіжо виготовлений розчин Сu(OH)2 

b. Амоніаковий розчин Ag2O 

c. Натрій гідроксид 

d. Ферум III хлорид 

5. Вкажіть правильне твердження:  

Альдегіди можна розпізнати за допомогою 

a. Свіжо виготовлений розчин Сu(OH)2 

b. Амоніаковий розчин Ag2O 

c. Натрій гідроксид 

d. Ферум III хлорид 

 

Гриценко Марія Олегівна, учениця 11 класу Наукового ліцею «Політ» 

при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка 

Полтавської області 

1. Який елемент називають Екаалюмінієм? Його порядковий номер? 

А.Sc; 21 В. Ge; 32 

Б.Ga; 31 Г.Al; 13 

 

2. Яку речовину додають до природного газу для надання йому 

неприємного запаху тухлих яєць? 

А.  В.  

Б.  
Г.  

3. Кіноварь -  надзвичайний мінерал, утворений HgS (сульфідом ртуті). 

Якого кольору ця сполука? 
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А.  
В.  

Б.  Г.  

 

4. Який газ надає характерного запаху дощу ( у малих концентраціях), у 

природі він також виробляється під час блискавки? 

А. озон В. метан 

Б. кисень Г. аміак 

 

5.  Ми вже говорили про хімічний склад деяких мінералів. А тепер 

пропоную звернутися до дорогоцінного каміння: сапфір та рубін мають 

схожий хімічний склад – вони обидва належать до корундів і 

становлять оксиди певний елементів, саме це і спричинює різність їх 

кольорів. Домішки якого елементу зумовлюють червоний колір рубіну? 

А.Cu В. Cr 

Б.Al Г. Fe 

  

 

6. Розв’яжіть задачу  

У 100г розбавленої сульфатної кислоти помістили гранули магнію, масою 

28г. Чи розчинилися гранули повністю, який газ і в якому об’ємі виділився в 

ході реакції?  

Встановити формулу утвореного лугу. 

Дано 

m(H2SO4) = 100г 

m (Mg)  = 28г  

100г         28г                         ? 

H2SO4   +  Mg ⇉ MgSO4   +   H₂↑ 

  98           24 
г/моль           г/моль 

𝑛 =
𝑚

𝑀
      

1)  𝑛(𝐻₂SO4 ) =
100

98 
      𝑛(𝐻₂SO4 ) = 1,02моль  

2)  𝑛(Mg ) =
28

24
      𝑛(Mg ) = 1,2моль 

Оскільки магній за даних умов перебуває в надлишку повністю 

він не розчиниться, а газ ми рахуватимемо за кількістю молів 

меншого, тобто за сульфатною кислотою 
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3) Газ, який ми отримали в ході реакції - водень 

     

𝑛=
𝑉

𝑉𝑚
                

𝑉(𝐻₂) = n ∗ Vm 

𝑉(𝐻2) = 22,848м3 

  

                                                                                                     

Відповідь: шуканий газ – водень, 𝑉(𝐻2) = 22,848м3 

 

Дедяєва Софія Ігорівна, учениця 10 класу Пирятинського ліцею 

Пирятинської міської ради Полтавської області 

1. Доповніть речення – «Атоми Карбону в молекулах органічних речовин 

сполучені в певній послідовності відповідно до…» 

1. Валентностей 

2. Будови атома 

3. Властивостей 

 

2. Укажіть рядок, утворений формулами органічних сполук з однакоовою 

масовою часткою Карбону 

A. C3H8, C6H6 

B. C3H8, C2H4 

C. C5H10, C3H6O 

D. C2H2, CH5N 

3. Визначте, яка пара речовин є гомологами 

A. етан і пропан 

B. етан і етен 

C. бутан і бутен 

D. пропан і пропен 

4. Доповніть речення - "Ізомери - це речовини, які..." 

A.  подібні за будовою 

B. мають однаковий якісний та кількісний склад 

C. мають однаковий якісний і кількісний склад, молекулярну масу, 

але різняться будовою і фізичними властивостями 

5. Вуглеводень має однакову відносну молекулярну масу з вуглекислим 

газом і містить 81,82% Карбону. Виведіть формулу вуглеводню 

A. C4H10 

B. C3H8 

C. C2H2 

 

Жек Анастасія Сергіївна, учениця 10 класу Наукового ліцею 

"Житомирська політехніка" Житомирської області 

Весела вікторина 
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1. Назва якого елементу пов’язана з ім’ям богині місяця в грецькій 

міфології? (Селену) 

2. Назва якого елемента пов’язана з назвою нашої планети? (Телуру; з 

грец. Tellus – "Земля") 

3. Який елемент займає друге за поширеністю місце на Землі після 

Оксигену? (Силіцій) 

4. Назва якого неметалу означає неприємний запах? (Бром; з грец. Bromos 

– "смердючий") 

5. Назва якого елемента означає “руйнівний”, “смертоносний”? (Флуору) 

6. Який елемент було відкрито на Сонці раніше, ніж на Землі? (Гелій) 

7. З назвою якого хімічного елемента співзвучна назва земної кори? (Літій 

– літосфера, від грец. lithos – камінь) 

8. Але неуважний хімік на цьому не зупинився і хотів написати назву 

протоки між Чорним та Мармуровим морями, а вийшла назва хімічного 

елемента третього періоду. (Босфор - Фосфор) 

9. Яким хімічним елементом можна чистити взуття? (Кремній – крем) 

10. З якого «хімічного елемента» можна пошити чоботи? (З хрому) 

11. Від якого дощу гинуть рослини (кислотного) 

12. Який неметал допоміг відкрити вченому кіт? (йод) 

13. Який метал у XIX столітті був дорожчим за золото? (Алюміній) 

14. Мимовольний процес окиснення металів на повітрі. (корозія) 

15. Що називають “сухим льодом”? (СО2) 

16. Хто і коли вперше запропонував електронну теорію окислювально-

відновних процесів? (У 1914 р. Л. В. Писаржевський (1874—1938) —

видатний український радянський хімік, академік АН СРСР) 

17. Де в природі є кришталеві льохи? (У мінеральних жилах часом 

трапляються порожнини, стінки яких вкриті кришталем, аметистами, 

топазами та іншими мінералами) 

18. Що таке «кисневий лід»? («Кисневий лід» — це твердий кисень) 

19. Для чого використовують «сльози дерева»? («Сльози дерева» — це 

молочний сік (латекс) каучуконосного дерева гевеї. З нього добувають 

натуральний каучук) 

 

Зінов'єв Арсеній Олександрович, учень 11 класу Слобожанського ліцею 

Слобожанської селищної ради Дніпропетровської області 

1. Відомо, що ручка сірників просочена протипожежним розчином для 

уповільнення горіння деревини. В основі розчину лежить гідрофосфат натрію 

𝐍𝐚𝟐𝐇𝐏𝐎𝟒. Порахуйте масу води за термічного розкладання гідрофосфату 

натрію, якщо маса кислої солі 14.2г.  

А)1.1г Б)0.9г В) 0.9кг Г)0.45г  

2. Баночки з киснем все частіше надходять в торговельні мережі, продаються 

в інтернет-магазинах і навіть на вулицях. Півлітрові банки з киснем об’ємом 

до 7 л., що зберігається у них під тиском, пропонуються на світових інтернет-

сайтах. Зручно отримувати кисень з перекису водню в присутності 
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каталізаторів. Обчисліть скільки кисню може виділятись з одного літра 

концентрованого розчину перекису водню (40%)?  

А) 2мл Б)0.2мл В) 0.2л Г)320мл  

3. В промисловості для відбілювання папера та картонна використовують 

𝐶𝑎𝐶𝑂3, обчисліть об’єм вуглекислого газу що виділяється за термічним 

розкладом кальцій карбонату масою 1 тонна.  

А)224м³ Б)308л В)150м³ Г)224л  

4. Обчисліть масу гашеного вапна, яку потрібно взяти для нейтралізації 

кислоти, в складі автомобільного акумулятора. Об’єм 30% електроліту з 

сульфатною кислотою (в акумуляторі 65 А*год) 3.5л.  

А)3.47г Б)3.47кг В)5.7кг Г)4.25г  

5. У 1842 році хімік Н.Н. Зінін першим отримав анілін шляхом відновлення 

нітробензену. В промисловості відновлення нітробензену здійснюється 

воднем при температурі 250-350 C. Обчисліть об’єм водню для відновлення 

24.6 кг нітробензену.  

А)20л Б)11.2л В) 13.44л Г)12.34л  

 

Зінько Артем Володимирович. учень 9 класу Нетішинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Хмельницької області 

Хімічний квест для учнів 9 класів 

Мета: розвивати в учнів зацікавлення до вивчення предмету; закріпити 

отримані знання з предмету. 

Розрахований на 3 команди. 

Станція 1 «Історична» 

На обговорення запитання та прийняття рішення відводиться 1 хв.. Відлік 

часу розпочинається після команди «Час!». За кожну правильну відповідь 

команді нараховується 1 бал 

Запитання 

1 Цей видатний учений 18 ст досяг великих успіхів в астрономії, фізиці, 

розробці різних видів кольорового скла, склав вірші і навіть писав історичні 

трактати. Здобув духовну освіту в Москві, а хімічну – у Києво-Могилянській 

академії. Його ім’ям названо один з фундаментальних хімічних законів та 

університет у Москві. Назвіть цього вченого. 

(Відповідь: М.В.Ломоносов) 

2 Їхнє мистецтво зародилося в античні часи, але найбільшого розвитку 

досягло в середні віки в арабських клітинах, де до назви давньої науки і був 

доданий префікс. Останні з них зникли у 18 ст., але завдяки їм отримали 

методи розділення сумішей і очищення речовин, описи властивостей 

найважливіших кислот та багатьох солей. Як ми називаємо цих людей? 

(Відповідь: Алхіміки) 

3 Цей видатний італійський фізик і хімік жив у 18-19 ст. Спочатку він 

отримав юридичну освіту, але потім зацікавився природничими науками. 

Його наукові праці присвячені вивченню електричних та теплових процесів, 
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переносу рідини, але справжню славу йому принесло дослідження газів. 

Назвіть прізвище цього вченого. 

(Відповідь: Авогадро) 

Станція 2 «Швидкісна» 

Змагання сприяє розвитку пізнавальної активності та закріпленню основних 

понять.За відведений час учні повинні дати якомога більше відповідей. 

Варіант 1 

1 зв'язок між іонами (Іонний) 

2 Тип кристалічної гратки алмаза (атомна) 

3 Найбільш активний неметал (фтор) 

4 Розчини чи розплави, що проводять електричний струм (електроліти) 

5 Рідкий за звичайних умов метал (ртуть) 

6 Речовини, що прискорюють хімічні реакції (каталізатори) 

7 Складні речовини, що складаються з двох елементів, один з яких Оксиген 

(оксиди) 

8 Реакція, у результаті якої виділяється тепло (екзотермічна) 

9 Явища, під час яких відбувається перетворення одних речовин в інші 

(хімічні) 

10 Умовний знак складу речовини за допомогою хімічних знаків та індексів 

(хімічна формула) 

11 Реакція, у результаті якої з однієї речовини утворюється кілька (розклад) 

12 Реакції, які відбуваються зі зміною ступеня окиснення елементів (окисно-

відновні) 

13 Найлегший газ (водень) 

14 Автор періодичного закону (Менделєєв) 

15 Явище, у результаті якого змінюється агрегатний стан речовини (фізичне) 

16 Яких елементів більше в періодичній системі: металів чи неметалів 

(Металів) 

17 Чому дорівнює відносна атомна маса Гідрогену (1) 

18 Що важче: 1 кг вати чи 1 кг заліза? (однаково) 

19 Формула вуглекислого газу (CO2) 

20 Що таке луги? ( Розчинні у воді основи) 

Варіант 2 

1 Речовини, розчини і розплави яких не проводять електричного струму 

(неелектроліти) 

2 Реакція, у результаті якої поглинається тепло (ендотермічні) 

3 Тип кристалічної гратки кухонної солі (йонна) 

4 Умовний запис хімічної реакції за допомогою хімічних формул та знаків 

(хімічне рівняння) 

5 Вода у твердому стані (лід) 

6 Об’єм 1 моль газу за н.у. (22.4л) 

7Найбільш електронегативний елемент (флуор) 

8 Найменша частинка речовини, яка зберігає її хімічні властивості (молекула) 

9 Вид хімічного зв’язку в молекулі кисню (ковалентний неполярний) 

10 Речовини, що складаються з атомів одного хімічного елемента (прості) 
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11 Солі нітратної кислоти (нітрати) 

12 Негативно заряджений електрод (катод) 

13 Хімічно неподільна частинка речовини (атом) 

14 Одиниця вимірювання кількості речовин (моль) 

15 Позитивно заряджений електрод (анод) 

16 Якого газу більше у повітрі – азоту чи кисню (азоту) 

17 Скільки груп є в періодичній системі хімічних елементів Д.І.Менделєєва 

(8) 

18 Із чого складається атом? (з ядра , позитивно зарядженого і електронів що 

несуть негативний заряд) 

19 У яких одиницях вимірюється молярна маса (г/моль) 

Варіант 3 

1 Речовини, що складаються з атомів різних хімічних елементів (складні) 

2  Вертикальний ряд подібних за властивостями елементів (група) 

3 Скільки періодів у періодичній системі(сім) 

4 Формула сульфатної кислоти (H2SO4) 

5 Частинка з найменшою масою (електрон) 

6 Атоми якого металу входять до складу гемоглобіну крові(ферум) 

7 Яке озеро містить найбільшу кількість прісної води (Байкал) 

8 У якій воді краще розчиняється кухонна сіль у холодній чи 

гарячій(однаково) 

9 Який колір має чиста вода(світло-голубий) 

10 Чому лід плаває у воді(густина льоду менша за густину води) 

11 Який хімічний елемент був названий «елементом життя і мислення» 

(Фосфор) 

12 Скільки води в організмі людини (70%) 

13Для чого воду хлорують, озонують (для очищення) 

14 Чому суворо заборонено заводити автомобілі в закритому 

гаражі(утворюється чадний газ) 

15Назвіть дорогоцінні метали(золото, срібло, платина) 

16 Із скількох атомів складається молекула кисню (2) 

17 Вода за нормальних умов – рідина чи газ (рідина) 

18 У якому році була вперше випробувана ядерна зброя в японських містах 

Нагасакі та Хіросіма(1945) 

Станція 3 « Ерудит» 

Потрібно утворити якомога більше назв хімічних елементів з літер назви 

елемента з порядковим номером 91 (Протактиній,Актиній, Торій, Натрій, 

Титан, Криптон) 

Станція 4 «Літературна» 

1. Ця надзвичайно обдарована людина могла б зробити кар’єру хіміка. 

Адже цей чоловік був автором наукової роботи «Визначення тютюну за 

його попелом», міг відрізнити кров від фарби та розрізнити 73 сорти 

парфумів. Але він обрав інший шлях, завдяки якому про нього дізнався 

весь світ. Назвіть його. (Шерлок Холмс) 
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2. Остап Бендер, головний герой роману І.Ільфа й Є.Петрова «Золоте 

теля» знав до 150 рецептів приготування самогону: « Зараз же вам 

продиктую, тобто зараз же після одержання грошей. Який завгодно: 

картопляний , пшеничний, абрикосовий, ячмінний, із шовковичних 

ягід, із гречаної каші. Навіть зі звичайної табуретки можна гнати 

самогон. Деякі дуже люблять табуретівку. А то можна просто 

кишмишівку або слив’янку.» Чи можна зі звичайної табуретки гнати 

самогон? ( У промисловості із целюлози одержують етиловий спирт у 

результаті ферментативного гідролізу. Однак такий гідролізний спирт 

не можна використовувати у харчових цілях) 

3. Герої роману Ж.Верна «Діти капітана Гранта» тільки-но зібралися 

повечеряти м’ясом дикої лами (гуанако), як  раптом довідалися, що 

воно зовсім неїстівне. «Може воно дуже довго лежало?» - заклопотано 

запитав один із них. « Ні, на жаль, воно дуже довго бігало!» - відповів 

учений-географ Паганель – М'ясо гуанако смачне  тільки тоді, коли 

тварина убита під час відпочинку, однак якщо полювання затяглося і 

звір довго бігав, його м'ясо їсти не можна.» Яка речовина, що 

нагромадилася в м’язах убитої тварини, зробила м'ясо неїстівним? 

(молочна кислота) 

Станція 5 « Дослідницька» 

Завдання 1. Визнач середовище. 

     У трьох пронумерованих пробірках речовини: у першій – вода, у другій – 

розчин кислоти, у третій розчин лугу. Визначте, під яким номером у пробірці 

кислота, луг і вода. 

Завдання 2. 

Налийте у пробірку розчин мідного купоросу і додайте розчин лугу. Нагрійте 

пробірку. Запишіть рівняння хімічних реакцій. 

Завдання 3 

Практично виконайте перетворення: цинк – цинк сульфат – цинк гідрооксид. 

Запишіть рівняння реакцій, опишіть спостереження. 

Станція 6 «Сенкан» 

1. Складіть сенкан для хімічно неподільної частинки (атом) 

2. Складіть сенкан для води у твердому стані (лід) 

3. Складіть сенкан для одиниці вимірювання кількості речовини (моль) 
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Іванюта Максим Олександрович, учень 9 класу Вільхуватської ЗОШ І-ІІ 

ступенів Чутівської селищної ради Полтавського району Полтавської 

області 

 
 

Ільчук Владислав Олександрович, учень 11 класу 

КУ"Великоцвілянський ЗЗСО І-ІІІ ступенів" Житомирської області 

Тести. 

Виберіть із запропонованих одну правильну відповідь 

1. З розведеним розчином сульфатної кислоти реагують: 

a) Золото; 

b) Платина; 

c) Мідь  

2. Реакція між кислотою і основою відноситься до реакції нейтралізації? 

a) Хибність; 

b) Істина 

3. Універсальний індикаторний папірець в розчинах кислот змінює 

забарвлення на: 

a) Синій; 

b) Червоний; 

c) Малиновий 

4.Встановіть відповідність між рівнянням реакції та типом хімічної реакції 

𝑎) 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2=𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2𝑂                                                

b) 𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2𝑂 = 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2                                                

c) 𝐹𝑒 + 𝐶𝑢𝑆𝑂4 = 𝐹𝑒𝑆𝑂4 + 𝐶𝑢                                          

d) 𝐶𝑢(𝑂𝐻)𝐶𝑙 + 𝐻𝐶𝑙 = 𝐶𝑢𝐶𝑙2 + 𝐻𝑂𝐻                               

e) 𝐵𝑎𝐶𝑙2 + 𝐻2𝑆𝑂4 ⟶ 𝐵𝑎𝑆𝑂4 + 2𝐻𝐶𝑙 

https://docs.google.com/forms/d/11u1czJhmGti4l91P7DwOn8wjW1r7sk_5eb_O1WpaWsE/edit?usp=drive_open
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f) 2𝐻2 + 𝑂2 = 2𝐻2𝑂 

g) 𝑍𝑛 + 𝐶𝑢𝑆𝑂4 ⟶ 𝐶𝑢 + 𝑍𝑛𝑆𝑂4 

h) 𝑍𝑛 + 2𝐻𝐶𝑙 = 𝑍𝑛𝐶𝑙2 + 𝐻2 

i) 𝐶 + 𝑂2 ⟶ 𝐶𝑂2 

j) 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 𝐻𝑂𝑁𝑂2 ⟶ 𝐶2𝐻5𝑂𝑁𝑂2 + 𝐻2𝑂 

k) 𝐶2𝐻5Br⟶𝐶2𝐻4 + 𝐻𝐵𝑟 
1. Сполучення  

2. Розкладу  

3.Обміну  

4.Заміщення  

5. Встановіть логічні пари 

a) 𝑁𝐻4𝐶𝑙 =                                        1. 𝐵𝑎𝑆𝑂4 + 2𝐻𝐶𝑙 
b) 𝐶𝑢𝐶𝑙2 + 𝐻𝑂𝐻 ⟶                          2. 𝐶2𝐻5𝑂𝐻+𝐻𝑂𝑁𝑂2 

c) 𝐶𝑎𝐶𝑂3 ⟶                                      3. 2𝐾𝐶𝑙+𝐵𝑟2 

d) 𝐶2𝐻5𝑂𝑁𝑂2+𝐻2𝑂 ⟶                     4. 𝐶𝑎𝑂+𝐶𝑂2 

e) 𝑍𝑛+𝐶𝑢𝑆𝑂4 ⟶                               5. 𝐶𝑢(𝑂𝐻)𝐶𝑙 + 𝐻𝐶𝑙 
f) 𝐶𝑢𝐶𝑙2 + 𝑁𝑎𝑂𝐻⟶                           6. 𝑁𝐻3 + 𝐻𝐶𝑙 
g) 𝐻2𝐶𝑂3 ⟶                                     7. 𝑍𝑛𝑆𝑂4 + 𝐶𝑢 

h) 𝐵𝑎𝐶𝑙2 + 𝐻2𝑆𝑂4 ⟶                       8. 𝐶𝑢(𝑂𝐻)𝐶𝑙 ↓+𝑁𝑎𝐶𝑙 
i) 2𝐾𝐵𝑟+𝐶𝑙2 =                                  9. 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 

a) b) c) d) e) f) g) h) i) 

         

 

Камалова Еліна Максимівна, учениця 10 класу Харківської гімназії 

№ 144 Харківської міської ради Харківської області 

1. Який вчений, відкривши такі речовини, як кисень, хлор, вольфрам, 

марганець, фтор, молібден, барій, став рекордсменом за кількістю 
відкритих сполук?  

А) Мєндєлєєв Б) Прістлі В) Шеєле Г) Кекуле  
2. Перший вчений, хто отримав Нобелівську премію з хімії. Саме його 
правило дає змогу оцінити вплив температури на швидкість протікання 
хімічної реакції.  
А) Резерфорд Б) Гіббз В) Гесс Г) Вант-Гофф  
3. При горінні якої органічної сполуки колір полім’я буде відрізнятися 
від інших (порівняти сполуки, що наведені) ?  

А) Метанол Б) Етанол В) Борна кислота Г) Етиловий естер борної 
кислоти  
4. До якого класу органічних сполук належить речовина, яку 
використовують для створення синтетичних смол і пластмас, 

антисептика, вибухових речовин, барвників, лакофарбових матеріалів, 

заміннику цукру, пестицидів, миючих засобів?  

А) Арени Б) Циклоалкани В) Спирти Г) Феноли  
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5. Цю речовину використовують в медицині, для виготовлення іграшок 
на ялинку та дзеркал, а також вона входить до складу різноманітних 
напоїв.  

А) Вода Б) Глюкоза В) Сахароза Г) Амоніачний розчин аргентум (I) 
оксиду 
 

Кисла Катерина Сергіївна, учениця 10 класу Марганецької 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням 

англійської мови Марганецької міської ради Дніпропетровської області 

Тести 

№1. Укажіть формулу алкану, який містить 12 атомів Карбону. 

А) C12H18 

Б) C12H22 

В) C12H24 

Г) C12H26 

№2. Який метал найпоширеніший у земній корі? 

А) Алюміній 

Б) Залізо 

В) Титан 

Г) Срібло 

№3. У молекулах якої речовини міститься найбільша кількість атомів 

Гідрогену? 

А) Бензен 

Б) Пропан 

В) Пропен 

Г) Етін 

№4. Органічні сполуку до складу яких входять одне або декілька бензольних 

ядер. Це? 

А) Алкани 

Б) Алкіни 

В) Арени 

Г) Алкени 

№5. C5H12 це молекулярна формула  

А) Пентану 

Б) Гексану 

В) Октану 

Г) Нонану 

 

Відповіді до запитань: 

№1 А, №2 А, №3 Б, №4 В, №5 В. 

 

 



29 
 

Кожухар Денис Вадимович, учень 9 класу Комунального закладу 

"Трибусівська гімназія Студенянської сільської ради" Трибусівського 

району Вінницької області 
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Корбут Софія Сергіївна, учениця 10 класу ЗОШ І- ІІІ ступенів № 19 

м. Житомира 

РОЗШИФРУЙТЕ  АННАГРАМИ 

Одна анограма - 1 бал 

НЕРОДГІГ - елемент, який утворює найлегший газ. 

РЕЙМІРУК - елемент, який утворює рідкий метал. 

СЕНОГИК - елемент, який утворює газ необхідний для життя. 

ТУНАГРЕМ - елемент, який утворює дорогоцінний метал. 

КНАБРО - основний елемент-органоген. 

НАЗВІТЬ ЕЛЕМЕНТИ 

(1 елемент - 1 бал) 

1. Назви яких хімічних елементів пов'язані з назвами планет сонячної  

системи 

2. Який хімічний елемент алхіміки зображали у вигляді змії? 

3. Яким елементам дано назви материків? 

4. Які елементи мають назви держав? 

5. Які хімічні елементи найбільш поширені в космосі? 

Відповіді: 

1. Телур, Селен, Уран, Нептун, Плутоній, Церій, Гелій. 

1. (ГІДРОГЕН, МЕРКУРІЙ, ОКСИГЕН, АРГЕНТУМ, КАРБОН) 

2. Арсен. 

3. Америцій — Америка, Європій - Європа. 

4. Рутеній — у перекладі з латини Росія, Полоній — Польща, Галій — Галлія, 

старовинна назва Франції 

5. Гелій, Гідроген 

 

Корнієнко Святослав Олександрович, учень 9 класу Політехнічного 

ліцею НТУУ "КПІ" м. Києва 

Укажіть валентність нітрогену в 𝑁𝑂2. 

А. І Б. ІІ В. IІІ Г. ІV 

Правильна відповідь: Г. 

Який з наведених елементів має найсильніші металічні властивості? 

А. Францій Б. Кальцій В. Аргон Г. Цезій 

Правильна відповідь: А. 

За наведеною електронною формулою визначте хімічний елемент. 

1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑104𝑠24𝑝6 

А. Рубідій Б. Ферум В. Криптон Г. Селен 

Правильна відповідь: В. 

Вкажіть ступінь окиснення гідрогену в RbH. 

А. 0 Б. -1 В. -2 Г. +1 

Правильна відповідь: Б. 
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Коссова Марія Романівна, учениця 10 класу Марганецької 

спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови І-ІІІ 

ступенів № 2 Дніпропетровської області 

Тест 

№1. Назвіть сполуку за формулою. 

  
А) 3-метилпент-3-ен; 

Б) 3-метилпент-2-ен; 

В) 3-етилпбут-2-ен; 

Г) 3-метилбут-2-ен;  

№2. Яка із запропонованих речовин не є органічною?  

А) H-COOH;  

Б) CH2=CH2;  

В) CHCl3;  

Г) CO2;  

№3. Визначте кількість втрачених електронів у поданому 

перетворенні.  

P0 → P+5.  

А) 5;  

Б) 3;  

В) 2;  

Г) 4;  

№4. Розчин солі буде 20-відсотковим, якщо його приготували 

розчиненням:  

А) 20 г солі в 180 г води;  

Б) 20 г солі в 80 г води;  

В) 20 г солі в 100 г води;  

Г) 20 г солі в 200 г води;  

№5. Який тип реакції описаний схемою AB + C = AC + B.  

А) Сполучення;  

Б) Обміну;  

В) Заміщення;  

Г) Розкладання; 

 

Відповіді 

№1. Б 

№2. Г 

№3. А 

№4. Б 

№5. В 
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Котляров Теодор Кирилович, учень 10 класу Наукового ліцею "Політ" 

при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка 

Полтавської області 

Яка з перерахованих речовин має найвищу температуру кипіння? 

А) бензол 

Б) хлорбензол 

В) 1,2 дихлорбензол:Правильна відповідь 

Г) 1,4 дихлорбензол 

Який газ є родоначальником багатьох пластмас? 

А) ацитилен 

Б) етилен:Правильна відповідь 

В) метан 

Г) бутен 

Яка з поданих солей є комплексною? 

А) HKSO4 

Б) K3 [Fe (CN) 6]:Правильна відповідь 

В) AlOHSO4 

Г) Mg(CH3COO)2 

Яка реакція виділяє найбільшу кількість енергії? 

А) Н2 + Сl2 

Б) Fe + S 

В) 2Н2 + О2:Правильна відповідь 

Г) СН4 + Н2О  

За яких умов інертні гази вступають в реакції з іншими атомами? 

А) низької температури 

Б) високого тиску 

В) високої температури 

Г) іонізації:Правильна відповідь 

За допомогою чого можна пом’якшити морську воду? 

А) За допомогою іонітів:Правильна відповідь 

Б) За допомогою кислот 

В) За допомогою охолодження 

Г) За допомогою основ 

 

Кравець Надія Дмитрівна, учениця 9 класу Спаської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Сосницької селищної ради Чернігівської області 

Тест з хімії для 9 класу, тема «Розчини» 

1. Суспензії – це суміші: 

а) твердої речовини з водою; 

б) жиру і води; 

в) рідини в іншій рідині 

 

2. Хто вважається засновником колоїдної хімії? 

а) Ізмайлов Микола Аркадійович; 

б) Думанський Антон Володимирович; 
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в) Вільгельм – Фрідріх Оствальд. 

3. Виберіть розчинну речовину: 

а) BaSO4 

б) CaSO4 

в) NaCl 

4. Виберіть практично нерозчинну речовину: 

а) AgCl 

б) KOH 

в)NaCl 

5. Насичений розчин називають: 

а) розчин, у якому речовина ще може розчинятися за певної температури; 

б) розчин, у якому вміст розчиненої речовини є максимальним за певних 

умов; 

в) розчин, у якому міститься багато розчиненої речовини і, відповідно, мало 

розчинника. 

6. З погляду теорій електролітичної дисоціації кислоти – це: 

а) електроліти, що дисоціюють на катіон металічного елемента та гідроксид – 

аніон; 

б) електроліти, що дисоціюють на катіон металічного елемента й аніони 

кислотного залишку; 

в) електроліти, під час дисоціації яких утворюються катіони Гідрогену й 

аніони кислотного залишку. 

7. Оберіть сильний електроліт: 

а) H2SO4 

б) H2S 

в) H2CO3 

8) Нейтральне середовище: 

а) 14 pH 

б) 7 pH 

в) 4 pH 

 

Кулік Аліна Ігорівна, учениця 9 класу Новодмитрівського ліцею 

Костянтинівської міської ради Донецької області 

1. Який рік вважається датою створення періодичної системи хімічних 

елементів? 

• 1845 

• 1858 

• 1869 

• 1888 

2. Скільки хімічних елементів було відомо до відкриття періодичного 

закону? 

• 45 

• 63 

• 87 
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• 101 

3. Таблиця Д. І. Менделєєва складається з: 

• 5 періодів і 6 стовпчиків 

• 6 періодів і 5 стовпчиків 

• 7 періодів і 8 стовпчиків 

• 8 періодів і 7 стовпчиків 

4. Зліва направо по періоду металеві властивості елементів: 

• Посилений 

• Зменшити 

• не змінюватися 

• Немає жодної правильної відповіді 

5. До моменту відкриття періодичного закону: 

• Атомні маси багатьох елементів були прораховані 

• Атомні маси всіх відомих елементів були визначені правильно 

• Поняття атомної маси (атомної ваги) ще не було відомо 

• Немає жодної правильної відповіді. 

 

Кучерук Діана Олегівна, учениця 10 класу Кам’янського опорного 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Кам’янської селищної ради 

Пологівського району Запорізької області 

Тест 

1. В Антарктиді з льодовика Тейлора часом виходить Кривавий водоспад. 

Причиною цього є наявність у воді:  

а) Двовалентного Феруму        (правильна відповідь) 

б) Двовалентного Купруму 

в) Трьохвалентного Феруму  

 

2. Яка тваринка причетна до відкриття йоду Бернаром Куртуа? 

а) миша 

б) щур 

в) кіт                      (правильна відповідь) 

 

3. В якому році вперше синтезовано  органічну речовину з двух неорганічних 

сполук? 

а) 1828                   (правильна відповідь) 

б) 1845 

в) 1854 

 

4. Карл Віл́ьгельм Ше́єле в 1774 році відкрив хлор, він за освітою був: 

а) фармацептом    (правильна відповідь) 

б) лікарем 

в) педагогом 
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5. Назва якого хімічного елементу пов` язана з міфічним іменем? 

а) Pm                    (правильна відповідь) 

б) Ds 

в) Sm 

 

6. Першою синтезованою органічною речовиною була: 

а) сечовина                (правильна відповідь) 

б) оцтова кислота 

в) уреатна кислота 

 

7. Який вчений  в  1858–1861 рр.  сформулював основні положення Теорії 

хімічної будови органічних сполук  

а)  І.Я.Горбачевський 

б) О.М.Бутлеров               (правильна відповідь) 

в) М.І.Коновалов 

 

8. У якому столітті в органічній хімії було виявлено деякі випадки ізомерії? 

а)18 ст. 

б)19 ст.             (правильна відповідь) 

в)20 ст. 

 

9. Чим відомий шведський вчений Карл Шеллі 

а)  є рекордсменом за кількістю відкритих хімічних елементів  (правильна 

відповідь) 

б)  першим помітив випадки ізомерії в органічній хімії 

в) уперше виділив чисті нуклеїнові кислоти із тваринних організмів 

 

10. В результаті спостереження за яким напоєм англійський вчений Джозеф 

Прістлі відкрив вуглекислий газ? 

а) спостереження за бродінням вина 

б) спостереження за утворенням етилового спирту із цукру 

в) спостереження за бродінням пива                   (правильна відповідь) 
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Лисенна Марина Юріївна, учениця 9 класу Комунального закладу 

"Трибусівська гімназія Студенянської сільської ради" Трибусівського 

району Вінницької області 
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Мальчєва Іраїда Ростиславівна, учениця 10 класу, вихованка 

Комунального закладу «Дитячий екологічний центр» Кам‘янської 

міської ради Дніпропетровської області 

Нітроген і його сполуки 

1. Урівняйте рівняння реакції і вкажіть суму коефіцієнтів: 

NH3 + CuO  > N2 + Cu +H2O 

a) 10 

b) 12 

c) 14 

Відповідь: b) 

2.  Вкажіть формулу амоніаку: 

a) NO3 

b) NH3 

c) NH4 

Відповідь: b) 

3. Знайдіть відповідність між формулою і назвою речовини: 

1. Амонійна селітра                            а) (NH4)2CO 

2. Азотнувата кислота.                       b) HNO3 

3. Нітратна кислота.                           c) NH4NO3 

4. Карбамід.                                        d) H2N2O3 

Відповідь: 1. - c); 2. - d); 3. - b); 4. - a). 

4. Вкажіть продукти реакції взаємодії між амоніаком та хлоридною 

кислотою: 

a) NCl3 + H2O 

b) NH4Cl 

c) NH4NO3 

Відповідь: b) 

5. Вкажіть продукти реакції розкладу амоній гідроксиду: 

a) NH4 + O2; 

b) NH3 + H2O; 

c) N2 + H2O.  

Відповідь: b).  

 

Мельник Ангеліна, учениця 9 класу Сарненського ліцею № 5 

Рівненської області 

Завдання 1.Великий завойовник Олександр Македонський гордився 

своїми воєначальниками, і тому були причини. Коли прості солдати хворіли 

на дизентерію, інші хвороби, їхні начальники залишалися цілком здоровими. 

Пояснювали вони це силою духу, адже їли всі одну страву з одного казана, 

разом ділили всі тяготи похідного життя. Єдиною відмінністю був особистий 

посуд: глиняна або дерев’яна миска у простого воїна і срібна у знатного. 

Не могла ж ця срібна тарілка стати причиною високою стійкості 

організму воєначальника проти інфекції! А як вигадаєте? 

Завдання 2. Якщо ви визначите формулу речовини, яка містить 

34,78%найпоширенішого елемента планети Земля; 13,04% найпоширенішого 
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елемента Всесвіту (разом з першим елементом він утворює найпоширенішу 

на Землі речовину); 52,18% елемента, який входить до складу усіх без 

виключення органічних сполук, то зможете взнати формулу універсальної 

отрути, яка вражає усі без виключення живі організми і забрала більше 

людських життів, ніж усі інші отрути разом взяті. 

Завдання 3. . Прочитайте твір-мініатюру про холодну пору року «Зима»   

«На дворі холоднеча. Віє вітер. Мороз-художник зобразив на шибці 

химерні візерунки. А в хаті тепло. Жарко горять дрова в каміні, поруч 

гріється кішка. Закипів чайник. Час за стіл. А на столі і квашена капуста, і 

мариновані огірочки, і мочені яблучка, із вчорашнього молока визрів кисляк. 

- Випишіть фізичні і хімічні явища, які згадуються в уривку. 

Завдання 4. . В романі Олександра Дюма “Граф Монте-Крісто” 

знаходимо слідуючий уривок : 

“Існує отрута, яка вбиває, не залишаючи майже ніяких слідів. Є спосіб 

переконатися в наявності цієї отрути. Вона повертає синій колір лакмусовому 

папірцю, забарвленому кислотою в червоний колір, і забарвлює в зелений 

колір фіалковий сироп. 

Лікар повільно налив кілька крапель лимонаду в чашку з фіалковим 

сиропом. В ту ж мить сироп на дні чашки змінив колір: спочатку став синім, 

як сапфір, потім набув кольору опалу, з опалового став смарагдово-зеленим і 

таким залишився. 

- Це отрута, – сказав лікар, - тепер я готовий присягнути в цьому перед 

богом і людьми”. 

Яку реакцію – кислу чи лужну, мав лимонад? 

Як ви гадаєте, чи справедливими були слова лікаря про те, що в 

лимонаді отрута, лише на тій підставі, що він змінив колір індикатора?  

Завдання 5. Якщо з пекельного каменя виділити лисячий хвіст, що 

залишиться: Сонце, чи Місяць? 

 

Микитюк Володимир Вікторович, учень 10 класу Подільського науково-

технічного ліцею для обдарованої молоді Вінницької області  

Тестові завдання 

1. Хто запровадив назву - органічна хімія? 

А. Марія Склодовська-Кюрі. 

Б. Єнс Якоб Берцеліус. 

В. Дмитро Іванович Менделєєв. 

Г. Ломоносов Михайло Васильович. 

2.  Хто першим синтезував CO2  і H2O з сечовини? 

            А. Фрідріх Велер. 

            Б. Дмитро Іванович Менделєєв. 

            В. Ломоносов Михайло Васильович. 

            Г. Амадео Авогадро. 

3. Хто вперше добув оцтову кислоту? 

            А. Амадео Авогадро. 

            Б. А. В. Герман Кольбе. 
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            В. Фрідріх Велер. 

            Г. Дмитро Іванович Менделєєв. 

4. Хто вперше синтезував глюкозу  з формальдегіду? 

            А. Дмитро Іванович Менделєєв. 

            Б. Ломоносов Михайло Васильович. 

            В. Бутлеров Олександр Михайлович. 

            Г. Фрідріх Велер. 

5. Як з С2Н5І добути С4Н10? 

             А. Реакція гідрування. 

             Б. Реакція Марковнікова 

             В. Реакція Вюрца 

             Г. Реакція гідратації 

6. Як добути анілін? 

     А. Гідратація етену в присутності нітритної к-ти. 

     Б. Гідрогенізацією нітробензену над мідним каталізатором на діоксиді 

кремнію. 

     В. Додати пропан до нітратної к-ти. 

     Г. Реакція дегідрування циклогексану. 

7. Газуватий вуглеводень має густину 1.965 г/л(н.у.). Визначте молярну масу  

вуглеводню, назвіть його.  

  А. СН4. 

  Б. С2Н4. 

  В. С3Н8. 

   Г.С2Н2 

8. Як добути циклогексан? 

    А. Каталітичним гідруванням бензену. 

    Б. Гідруванням етину. 

    В. Тримеризацією етину. 

    Г. Гідратація етену. 

9. У пробірці оранжеві кристали речовини – А. У її складі – окисник та 

відновник. Тому «всередині» цієї солі може пройти окисно-відновна реакція. 

Тому, якщо її підпалити, буде проходити бурхлива реакція. Вкажіть  

речовину – А. 

  А. КNO3. 

  Б. (NH4)2 Cr2O7. 

  В. Сu(NO3)2. 

  Г. NaAlO2. 

10. Як виявити альдегідну групу? 

     А. Відновлення свіжоосадженого гідроксиду міді. 

     Б. Додавання кислої солі до речовини. 

     В. Додавання кислоти до речовини. 

     Г. Додавання вищої карбонової кислоти до речовини. 

 

 



42 
 

Мозуляка Андрій Русланович, учень 10 класу Київського фахового 

коледжу архітектури будівництва та управління м. Києва 
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Панкєєв Даниїл Андрійович, учень 10 класу Наукового ліцею 

"Житомирська політехніка" Житомирської області 
     1               

                    

            4        

   3                 

                    

                    
2                    

                    

         7           
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По горизонталі: По вертикалі: 

2. алкани це …  вуглеводні 

3. Приєднання водню до простих та  

Складних при наявності каталізаторів 

5. алкан, алкін, алкен – це … 

6.Єдиний елемент з нецілою масою 

9. 𝐶𝑛𝐻2𝑛+2 

10. 𝐶𝑛𝐻2𝑛 

1. Рис. 1 

4. Сполуки з однаковим складом, 

Але різною будовою 

7. член ряду сполук, що мають схожу 

Будову і відрізняються однією або 

Кількох повторюваних груп в своєму складі 

8. С2𝐻5𝑂𝐻 

10. 𝐶𝑛𝐻2𝑛−2 

11. Головний елемент органічної хімії 

  

Рис. 1 
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Перець Анастасія Олексіївна, учениця 11 класу Златоустівського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Хлібодарівської 

сільської територіальної громади Донецької області  
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Петрук Максим Володимирович, учень 11 класу Озерненської гімназії 

Житомирської області 

Тести 7 клас «Класифікація речовин» 

1. Вкажіть ряд у якому запропоновано тільки  прості речовин:  

а) Cu, NaCl, Cl2; 

б) CuSO4, C2H6, H2O 

в) P, C2H6, O2 

г) Br2, O2 , Al 

2.  Найменша, фізично неподільна частинка речовини, яка зберігає її хімічні 

властивості, називається: 

а) атом 

б) молекула 

в) йон 

г) протон 

3.Індекс - це число, яке показує: 

а) кількість атомів в молекулі 

б) масу атома 

в) кількість окремих молекул 

г) заряд ядра атома 

4. Вкажіть ряд у якому запропоновано тільки складні речовин: 

а) Cu, NaCl, Cl2; 

б) CuSO4, C2H6, H2O 

в) P, C2H6, O2 

г) Br2, O2 , AlР 

5. Виберіть ряд металів, якими користуєтесь у житті  

а) Al, Fe, Au, Cu 

б) P, Au, As, O 

в) Cl, F, Fe, Ag 

г) I, Zn, O, Si 
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Погуляйло Софія Сергіївна, учениця 9 класу Ічнянської гімназії імені 

Васильченка Ічнянської міської ради Чернігівської області 
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Поліщук Володимир Олегович, учень 9 класу Спеціалізованої 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8 з поглибленим вивченням 

окремих предметів та курсів Житомирської області 

Тестове завдання 

1. Злили 30г розчину ферум (ІІІ) сульфату з масовою часткою 11% Fe2(SO4)3 

з розчином барій гідроксиду, масою 25г з масовою часткою 13% Ba(OH)2. 

Знайти масу утвореного осаду. 

а) 8,9г 

б) 10,7г 

в) 5,1г 

г) 7,4г 

2. Результат якісної реакції на Йодид- аніон 

а) білий осад AgI 

б) виділення CO2 

в) білий осад Ag3PO4 

г) жовтий осад AgI, нерозчинний у розчині амоніаку 

3. Який тип реакцій переважає в переліку; закінчіть рівняння реакції:  

1) NaOH+HCl -->  

2) AlCl3+Na --> 

3) CH4+O2 --> 

4) H2SO4+BaCl2 -->   

а) окиснення 

б) розклад 

в) обмін 

г) заміщення 

4. Встановіть відповідність між елементом та ступенем окиснення, що може 

його мати 
1) N в NO                             

2) S в H2SO4 

3) P в P2O5 

4) S в H2S 

5) Cl в HClO4 

6) Si в H2SiO3 

А) -2 

Б) +6 

В) +5 

Г) +2 
Д) +4 

5. Встановіть відповідність між  назвами та формулами речовин: 
1) «Життєвий газ» 

2) Бертолетова сіль 

3) «Купоросне масло» 

4) «чилійська» селітра 

5) Чадний газ 

6) «Вогняна вода» 

7) «Веселящий газ» 

А) NaNO3 

Б) O2 

В) N2O 

Г) H2SO4 

Д) C2H5OH 

Е) KClO3 
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Рафіков Рінат Маратович, учень 11 класу Навчально-виховного 

комплексу № 1 м. Покровська Донецької області 

ТЕСТИ 

1. Zn + HNO3(розб.) → ____ + Zn(NO3)2 + H2O 

У реакції пропущено: 

a)NO 

б)NO2 

в)N2O 

2. Укажіть ступінь окиснення Оксигену у молекулі H2O2: 

а)−1 

б)+1 

в)−2 

3. Яка функціональна група вказує на приналежність органічної 

сполуки до класу спиртів? 

а)−ОН 

б)−СНО 

в)−СООН 

4. Укажіть протонне число елемента, електронна формула якого 3𝑠23𝑝4 

а)15 

б)16 

в)17 

5. Якого кольору набуде лакмус у лужному середовищі? 

а)червоний 

б)фіолетовий 

в)синій 

 

Руденський Олександр Андрійович, учень 10 класу Центру професійно-

технічної освіти м. Житомира 

Тестові завдання з розділів: «Теорія будови органічних сполук». 

«Вуглеводні». 

1. Вкажіть прізвище автора теорії хімічної будови органічних сполук: 

А) М. В. Ломоносов; 

Б) А.С. Купер; 

В) О.М. Бутлеров; 

Г) М.Д. Зелінський.  

2. Виберіть правильне твердження щодо гомологів вуглеводні: 

А) мають однаковий склад; 

Б) мають однакову молекулярну массу; 

В) відрізняються на групу атомів -СН2-; 

Г) мають однакові хімічні властивості. 

3. Виберіть правило Марковникова: 

А) під час відщеплення Гідроген галогенідів від галогеналканів чи води 

від спиртів атом Гідрогену відривається від менш гідрогенізованого 

атома Карбону; 
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Б) насичені спирти із групою ОН біля атома Карбону, сполученого о 

іншим атомом подвійним зв'язком, є не стійкими і самовільно 

 перетворюються на більш стійкі карбонільні сполуки; 

В) атом Гідрогену реагенту приєднується до найбільш 

гідрогенізованого атома Карбону, що зв’язаний подвійним зв’язком. 

4. При бромуванні алкінів бромна вода: 

А) посилює своє забарвлення; 

Б) знебарвлюється; 

В) ніякі зміни не відбуваються; 

Г) змінює колір на білий. 

5. Виберіть якісні реакції на ацетиленові вуглеводні: 

А) C2H2 + Br2 → C2H4Br2; 

Б) C2H2 +Ag2O → C2Ag2 + H2O;  

В) 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O; 

Г) C2H2 + 2CuCl → C2Cu2 +  2HCl. 

 

Савченко Віталій Романович, учень 9 класу КЗ Чаусівський НВК 

Синюзино-Брідської Сільської ради Первомайського району 

Миколаївської області  

Хімія – дивовижна та цікава наука. Навіть шкільний курс хімії – це джерело 

цікавих фактів. Але чимало цікавих фактів з хімії, які так і залишаються за 

рамками шкільного курсу! 

Отже, 13 квітня 2015 року ми розпочинаємо нашу подорож «Всесвітньою 

павутиною». На Вас чекають пять завдань, під час яких вам доведеться бути 

кмітливим, творчим, уважним. 

Всі завдання будуть розміщуватись в день відкриття (див.графік) з 8 до 9 

ранку. Прийматись відповіді будуть до 23-55. 

Для участі у веб-квесті необхідно заповнити анкету учасника. 

Доступ до наступного завдання отримають лише ті учасники, які дали 

правильну відповідь на попереднє завдання. 

Завдання 

Завдання 1 

Мова загадки точна і лаконічна, загадка має серйозне пізнавальне значення. 

Будучи за своєю формою не простим, буденним, а хитромудрим поетичним 

описом, загадка досліджує кмітливість, оригінальність мислення, розвиває 

уяву, розкриває очі на поетичну красу і багатство навколишнього світу, 

вчить помічати красу звичних і буденних сторін дійсності. 

Отже, перше завдання – розгадати хімічні загадки. 

Хімічні загадки  

1.Я отруйний газ зелений. 

Дивні звички є у мене: 

Всім задуху дарувати 

І мікробів убивати. 

Різнокольоровий килим 

Після мене стане білим. 

https://docs.google.com/forms/d/1AAzxvqrDzv-ulFTkI6kOWm6E9Cy8NibJvZzPB6V7KOU/edit?usp=sharing
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Родичів відомих маю: 

Сіль, що миттю вибухає, 

П'ять кислот, вапно... 

Доволі. Я живу в кухонній солі. 

Чую відповідей хор. 

Що моє імення.... 

2. Я метал м'який, та знайте: 

До води не підпускайте, 

Бо у неї опущусь, 

До поверхні піднімусь, 

Пробіжуся і зникаю, 

Газ доверху випускаю. 

А ще чую звідусіль: 

«Поклади у страву сіль!» 

Сіль кухонну, бо із нею 

Здавна ми були ріднею. 

3.Я в сполуках органічних 

І у газах вулканічних, 

Утворив найлегший газ, 

Що горючий водночас. 

У небесную блакить 

Зонд зі мною полетить. 

Як зустрінусь з киснем, враз 

Вибух – це гримучий газ. 

Потекло щось? Не біда. 

Це з'явилася вода. 

Я й відновник добрий теж. 

Може, ти мене назвеш? 

4.Я срібляста, я рухлива, 

Та, по правді, нещаслива. 

З киснем стрінусь – червонію, 

Дуже я ніяковію. 

Незлюбили мене люди, 

Зло в мені вбачають всюди. 

Розіллюсь – зберуть ущерть, 

Бо мої пари – то смерть, їм не стану докоряти, 

Спробую допомагати. 

Й добру маю я натуру, 

Міряю  температуру. 

 5.Без рук, без ніг, а цілий світ пройде.  

Всього за Завдання 1 ви зможете отримати 5 балів. 

   Завдання 2 

 Гімнастика розуму 

І.  
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1. У 1890 р. він став причиною загибелі екіпажу океанського парусника 

«Мальборо». Корабель не отримав ніяких пошкоджень, але, втративши 

керування, блукав в океані. 

2. Він став причиною масових самогубств китів (кити викидалися на берег). 

3. Він входить до складу вулканічних газів. 

4. Його вміст у навколишньому середовищі — своєрідний еталон для 

порівняння забруднення атмосфери різних міст, а також для встановлення 

ступеня отруйності вихлопних газів автомобілів. 

5. При отруєнні ним наступає кисневе голодування тканин, а особливо клітин 

центральної нервової системи. 

II. 

1. Агат, онікс, халцедон, опал, кристаліт—мінерали, які він утворює. 

2. Першою зброєю й одночасно знаряддям праці доісторичної людини був 

матеріал, який складався, головним чином з нього. 

3. Він має шкідливу біологічну дію на людину: викликає такі захворювання, 

як силікоз і утворення каменів у нирках. 

4. У земній корі його масова частка становить близько 90 %. 

5. У наші дні з нього виготовляють цемент, скло, кришталь, тонку кераміку. 

III. 

1. Він займає п'яте місце за поширеністю у Всесвіті: на кожні 100 000 атомів 

на його долю припадає 15. Космологи вважають, що він з'явився в числі 

перших елементів Всесвіту. 

2. За поширеністю на Землі він знаходиться в кінці другого десятка елементів 

(у земній корі його міститься лише 0,04 %, причому основна частина 

зосереджена в атмосфері). 

3. У рідкому стані він застосовується в кріогенній техніці. 

4. У газоподібному стані його використовують у ме¬талургії для створення 

інертного середовища. 

5. Своєю назвою він зобов'язаний французько¬му вченому А. Лавуазьє, який 

відродив напівзабутий термін, вважаючи, що він у перекладі з давньогрецької 

означає «безжиттєвий». 

 IV. 

1. В організмі людини його міститься близько 3 г, із них близько 2 г — у 

крові. 

2. За поширенням у земній корі він поступається лише Оксигену, Силіцію й 

Алюмінію. 

3. Спочатку єдиним джерелом його добування були метеорити, що впали на 

Землю. Вони містили його в чистому вигляді. 

4. Первісна людина стала використовувати знаряддя з нього за декілька 

тисячоліть до н. е. 

5. На його честь в історії названо вік. 

 V 

.1. У газоподібному вигляді він викликає сильне подразнення, особливо очей 

і дихальної системи. У рідкому вигляді викликає серйозні опіки шкіри. 
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2. Він входить до складу деяких (досить відомих) гербіцидів, інсектицидів, 

пестицидів. 

3. Його отримують, головним чином, у результаті електролізу солей. 

4. Війська Антанти й німецькі війська застосовували його в бойових діях під 

час Першої світової війни. 

5. Його використовують для дезінфекції води. 

(Хлор.) 

VI.1. Занепад і розпад Римської Імперії (на думку деяких учених) були 

зумовлені отруєнням йонами цієї речовини. 

2. Раніше його додавали в погане вино для покращення смаку. 

3. У часи Древнього Риму його широко використовували для виготовлення 

кухонної узварі, водопровідних труб, монет, гир. 

4. Зараз він використовується для виготовлення покрівельного матеріалу, 

оболонки кабелю, в акумуляторах. Його солі використовують у виробництві 

фарби, а сполуки, що його містять, застосовують як антидетонаційну 

присадку до бензину. 

5. Найпоширеніший припій є сплавом олова із цим металом. 

Всього за Завдання 2 ви зможете отримати 5 балів. 

Відповіді на Завдання 1 не приймаються! 

Завдання 3 

Переклад 

Нам доводиться читати книги на різних мовах. Перекладіть із хімічної мови 

на загальноприйняту наступні фрази. (вчитель по-черзі зачитує фрази 

кожній команді. Якщо відповіді немає, відповідає інша команда. За кожну 

правильну відповідь – 1 бал) 

1. Не все те аурум, що блищить.  

2. Білий як карбонат кальцію.  

3. Ферумний характер.  

4. Багато оксиду водню (аш – два – о) з тих пір утекло.  

5. Слово – аргентум, а мовчання – аурум.  

Всього за Завдання 3 ви зможете отримати 5 балів. 

Відповіді на Завдання 2 не приймаються! 

Завдання 4 

Знайомство з біографіями вчених-фізиків дозволяє знайти ряд цікавих 

відомостей і цікавих збігів. 

Ви вже зрозуміли, що мова піде про видатних українських хіміків та їх 
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винаходи. 

  .  

1. Впізнай за фото українського вченого хіміка та вкажи  його головні 

наукові доробки.(2 бала) 

 2.Знайдіть інформацію про захоплення у вільний час одного із них. (2 бала) 

3.Вкажіть посилання на відео, у якому розповідається про відкриття 

українських хіміків. (2 бала) 

4.Знайдіть жарт про відомого хіміка або жартівливий вислів відомого хіміка. 

(2 бала) 

5.Знайдіть відео про видатного хіміка. (2 бала) 

Всього за Завдання 4 ви зможете отримати 10 балів. 

Відповіді на Завдання 3 не приймаються! 

Завдання 5 

Хімія — чарівний і захоплюючий світ метаморфоз. Із цією наукою тісно 

пов'язане наше сьогодення. «Широко простягає хімія руки свої в справи 

людські». Ці слова Михайла Васильовича Ломоносова не втратили своєї 

актуальності й у наші дні. Хімія — це край чудес, де приховане людське щастя. І 

найвищі завоювання розуму будуть зроблені в цій галузі. (Д. І. Менделєєв). 

Протягом багатьох століть прислів’я та приказки виявляли здатність 

народу відбирати й осмислювати найхарактерніші, найтиповіші сторони 

явищ життя, природи, побуту і в результаті ставали конденсатором 

багатовікового життєвого досвіду, взаємин між людиною та 

навколишньою дійсністю.  

1.Запишіть прислів’я або приказку, у якому спостерігається хімічне явище 

(перетворення). (1 бал за кожну) 

2.Знайдіть казку, у якій відбувається хімічна реакція. Вкажіть назву цієї 

казки та фрагмент, у якому розповідається про це. (2 бала за кожну) 

3.В останній час багато мультгероїв розповідають нам про різні хімічні 

явища. Знайдіть мультфільм, у якому мультяшний герой розповідає про 

хімічне явище та вкажіть посилання на відео. (2 бала за кожен) 

Всього за Завдання 5 ви зможете отримати більше 5 балів. 

Відповіді 

Завдання 1 

1. Хлор 
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2. Натрій 

3.  Гідроген 

4. Меркурій 

5. Вода  

Завдання 2 

І.Карбон(ІІ) оксид (чадний газ) 

ІІ.Силіцій оксид (кремнезем) 

ІІІ. Нітроген (азот)  

IV. Ферум (залізо)   

V. Плюмбум (свинець) 

Завдання 3 

1.Не все те золото, що блищить 

2. Білий, як крейда 

3. Залізний характер 

4. Багато води з тих пір утекло 

5. Слово – срібло, мовчання – золото 

Завдання 4 

Бекетов Микола Миколайович 

Вернадський Володимир Іванович 

Зелінський Микола Дмитрович 

Завдання 5 

 

Савчук Тарас Сергійович, учень 10 класу Радивилівського ліцею № 1 

Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської області 

1. Вгадайте про який елемент йдеться мова: 

А.  справжній латіфундист усієї земної кори і бос усієї електроніки; 

Б.  без нього не було би ні мікросхем, ні сонячних батарей;  

В.  без нього не було би ні смартфона; 

Г. без нього не було би ні «лялички» Тесли; 

Д. доброту і ласку його оксиду ми пам’ятаємо ніжачись  влітку на піщаному 

пляжі. 

2. Виберіть правильне твердження, щодо твердження «Від чого залежить 

корисна дія авокадо  на організм людини?»: 

А. до складу авокадо входять залишки моно- та  полінасичених карбонових 

кислот; 

Б. авокадо містить холестерин; 

В. у складі авокадо містяться близько 80%  клітковини; 

Г. крім вітамінів В, С, А, Е, у його складі містяться також фолієва кислота  та 

вітаміни групи D. 

3. Ознаки реакції льодяного м’ячика із шматочком калію: 

А. танення льодяного м’ячика; 

Б. розплавляння калію; 

В. поява полум’я; 

Г. поява полум’я, вибух, зникнення калію. 
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4. Забарвлення феєрверків залежить від того, що до їх складу входять в 

основному солі лужних та лужно-земельних металів і купруму: 

А.так; 

Б. ні. 

5. З якими речовинами реакці приєднання галогено воднів відбувається за 

правилом Марковникова 

А. ацетилен; 

Б. пропе-1-ен; 

В. бут-2-ен; 

Г. етилен. 

 

Свиридова Варвара Павлівна, учениця 11 класу Навчально-виховного 

комплексу "Ліцей-спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів 

№ 10" Марганецької міської ради Дніпропетровської області 

Тести  

1. Виберіть рядок ступенів окиснення Нітрогену відповідно до послідовноств 

сполук NH3, N2O, NO2, N2O5 

А) -3 ; +2; +4; +5 

Б) -3; +1; +4; +5 

(В) -3; +1; +2; +5 

Г) +3; +1; +4; +5 

2. Виберіть формулу речовини,яка ж окисником реакції:  

HI + K2Cr2O7 > CrI3 + I2 +KI + H2O  

    (А)HI  

Б) K2Cr2O7  

B) CrI3 

Г) I2  

3. Оберіть схему перетворення,яка є процесом відновлення.  

А) Br2 > HBr 

Б) K2Cr2O7 > K2CrO4 

В) H2S > H2SO4 

(Г) Mg > MgSO4  

4. Виберіть схему перетворення,яка є процесом окиснення 

А) KMnO4 > MnO2 

Б) H3PO4 > PH3 

В) HClO > HCl 

(Г) CO > CO2 

5. Доберіть коефіцієнти в рівнянні реакції та підрахуйте їхню сумму.  

KOH +Cl2 > KCl + KClO3 + H2O  

А)18 

Б)20 

В)22 

(Г)14 

 



57 
 

Смєлова Маргарита Олегівна, учениця 10 класу Новомиколаївського 

ліцею № 1 Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області 

Тести 

1.Метал, що плавиться в долоні та не зустрічається в чистому вигляді в 

природі .А) Ніобій; Б)Манган; В) Галій; Г) Талій. 

2.Про існування яких хімічних елементів знали предки до нашої ери: 

А)Ртуть,  цинк, сірка; Б)Фтор, фосфор, арсен; В) водень, азот, кисень. 

3. що відкрив Ернест Резенфорд: 

 А) вивчив склад атмосфери; Б) творець вчення про радіоактивність і будову 

атома; В) створив повний розділ хімії: фізико – хімічний аналіз. 

4.Який хімічний елемент приймає участь в передачі нервових імпульсів. 

А) Ферум, Б) Натрій , В) Йод, Г) Фосфор. 

5.Знайди помилку:  

1. Na2CO3 → 2Na + + CO3  _ 

2.КCl = К + + Cl– 

3.H2SO4=H+ + SO4 – 

4.Fe2(SO4)3 =2Fe2+ + 3SO4 2– 

5.AgNO3 = Ag+ + NO3 – 

6.NaCl = Na2+ + Сl – ;  

А)1,4,6. Б) 2,3,6, В) 1,3,6, Г)2,4, 5. 

6. Ядро планети Земля в основному складається з:  

А) нікелю й заліза, Б)залізо і кобальт, В) заліза, Г)заліза й вольфрама. 

 

Сушко Юрій Володимирович, учень 10 класу Сарненського ліцею № 1 

ім. Т.Г. Шевченка Сарненської міської ради Сарненського району 

Рівненської області  

«Вікторина Меделєєва»  

Кросворд «Хімічні елементи» 

1.  2.   

     

     

3.    4. 

     

     

  5.   

6.     
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Питання 

По горизонталі: 

1. Хімічний елемент, назва якого походить від назви 

мінералу бариту. 

3. Хімічний елемент VII A групи 

6. Лужний метал. 

7. Хімічний елемент, назва якого пов’язана з характерними блакитними лініями в спектрі 

його атому (блакитний латинською мовою «caesius»). 

По вертикалі: 

2. Речовина, що за нормальних умов перебуває у рідкому стані, та якою можна заморозити 

воду.  

3. Розчинний у воді газ без кольору та з різким запахом. 

4. Хімічний елемент, який був виявлений англійським вченим В.Круксом у 1861 році в 

камерному пилу сульфатнокислотних заводів. 

5. Найтвердіша у світі речовина. 

 

Відповіді 

По горизонталі: 

1. Барій. 

3. Астат. 

6. Калій. 

7. Цезій. 

По вертикалі: 

2. Ртуть. 

3. Аміак. 

4. Талій. 

5. Алмаз. 

 

«Хімічний лабіринт» 
Знайдіть шлях, який приведе Вас до фінішу. Почніть проходження лабіринту з 

верхньої лівої клітинки. Якщо судження, яке вписано до цієї клітинки, вірне, то 

продовжуйте шлях за стрілкою із позначенням «так». Якщо це судження помилкове, то 

вам слід продовжити шлях за стрілкою із позначенням «ні». Якщо Ви загубите шлях, то 

почніть його з початку та будьте уважнішими. Бажаємо успіху!

     

     

7.     
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У p-елементів 

заповнюється 

р-орбіталь 

зовнішнього 

енергетичног

о рівня 

так 

Головна 

підгрупа V 

групи містить 

тільки 

неметали 

ні 

 

N та Bi у 

сполуках із 

ступенем 

окиснення +5 

мають 

подібні 

властивості 

так 

 

У ряді N-P-

As-Sb-Bi 

Посилюються 

неметалічні 

властивості 

так 

 

Атомні 

радіуси при 

переході від 

N до Bi у 

підгрупі 

зменшується 

             
 

    

Найвищий 

ступінь 

окиснення 

Нітрогену +5 

ні 

Атоми 

Нітрогену 

тільки 

віддають 

електрони  

так 

Найбільш 

хімічно 

активною 

алотропною 

модифікацією 

Фосфору є 

білий 

так 

Молекула 

азоту 

складається з 

двох атомів 

 

так 

Молекула 

Фосфору 

складається з 

чотирьох 

атомів  

                         

Елементи VA 

групи 

утворюють 

вищі оксиди 

E203   

так 

Оксид 

Фосфору (V) 

має основні 

властивості 

ні 

Нітратна 

кислота є 

сильним 

окисником 
так 

H3PO4 на 

відміну від 

HNO3 не 

виявляє 

окисних 

властивостей 

 

Окисні 

властивості 

HNO3 

зростають зі 

зменшенням 

її концетрації 

         

Мідь не 

окиснюється 

нітратною 

кислотою 

так Холодна 

концентрован

а нітратна 

кислота 

пасивує 

залізо 

так 

Нітрати- це 

солі азотистої 

кислоти ні 

Нітрати будь-

яких металів 

при 

нагріванні 

розкладаютьс

я аналогічно 

так 
Формула 

фосфіну – 

PH3 

         
Для добування 

аміаку в 

промисловості 
використовують H2 

та N2 

ні Формула нітриду 

алюмінію – Al3N 
ні 

Найнижчий 

ступінь окиснення 

Нітрогену- 3 

так 
Аміак виявляє 

сильні відновні 

властивості 

так 
Фініш. 

Лабіринт успішно 

пройдено! 

ні так ні так 

ні так ні ні 

так 

так так так 

так так так ні 

ні 

ні ні 
ні 

ні 

ні 

ні 

ні 
ні 

ні 

ні 

так 

ні 

 



«Знайди назву хімічного елемента» 
Визначте, якій хімічній сполуці відповідає кожна хімічна формула. З тих букв, що відповідають 

правильним відповідям, складіть загальну назву нітратів Калію, Натрію, Кальцію, та Амонію. 

Із виділених літер складаємо назву «Селітра» 

«Природа-елемент» 

З двох тверджень перше- природниче, друге- назва хімічного елементу. Обидві 

назви співзвучні 

1. …назва корисної копалини-хімічний елемент, що входить до складу кісток 

та зубної емалі (торф – фтор); 

2. …назва родини ящірок довжиною до 65см, які живуть у тропіках Східної 

півкулі,– хімічний елемент, що входить до складу латуні (сцинки – цинк); 

3. …земноводний ссавець ряду Гризуни – назва хімічного елемента, а також 

назва соснового лісу, що росте на піщаних та кам’янистих ґрунтах (бобер – 

бор); 

4. …косметична мазь – назва хімічної речовини, що застосовується в 

електроніці (крем – кремній); 

5. …надмірно зволожена ділянка землі з рослинами – благородний метал 

(болото – золото); 

6. …назва великого ссавця з ряду Хижі – назва металу, який необхідний для 

рослин у процесі фотосинтезу (ведмідь – мідь). 

Так називають хімічну речовину та… 

1. …місто в Дніпропетровській області.(Марганець); 

2. …жовту речовину, що утворюється у вушному каналі.(Сірка); 

3. …планету, бога неба в грецькій міфології.(Уран); 

4. …гіганта в давньогрецькій міфології.(Титан); 

5. …різновид жовтої фарби, сорт м’якої тонкої шкіри.(Хром). 

 

«Хімія в побуті» 

Дайте відповідь на запитання: 

1. Метал з дуже непосидючим характером.(Ртуть); 

Сполука 

Хімічна формула 
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2. «Окрошка» з точки зору складу.(Суміш); 

3. Метал – «вертун».(Ртуть); 

4. Метал, що викликає лихоманку.(Золото); 

5. Метал – «вимірювач» тиску.(Ртуть); 

6. «Вінігрет» з металів.(Сплав); 

7. Який метал пов’язаний з десятирічним ювілеєм одруження?(Олово); 

8. Який метал пов’язаний з двадцятип’ятирічним ювілеєм 

одруження?(Срібло); 

9. Метал, що подарував людині багато світла.(Вольфрам); 

10. Який метал пов’язаний із п’ятдесятирічним ювілеєм одруження?(Золото). 

 

Федоренко Олександр Юрійович, учень 10 класу Овруцького ліцею № 1 

Житомирської області 

1. При відкритті елементу під номером 104 було запропоновано назвати його 

Ненавидієм. Хто запропонував цю назву?  

a. Дослідники-першовідкривачі 

b. Дружини дослідників  

c. Учні 7-11 класів  

d. ІЮПАК  

2. E240 - заборонена харчова добавка в Україні. Встановіть, що це за речовина, 

якщо вона реагує з амоніачним розчином оксиду срібла і може утворювати з 

фенолом полімери?  

a. Формальдегід  

b. Етин  

c. Мурашина кислота  

d. Ацетальдегід  

3. При виплавленні сталі на заводах йде реакція відновлення заліза: Fe2O3 + 3CO 

= 2Fe + 3CO2. Але процес цей не завершується на утворенні чистого заліза, а 

продовжується з утворенням карбіду феруму і щоб прибрати його, таку сталь 

обдувають киснем і утворюються оксиди заліза. Аби вони не утворювались у 

великій кількості, до сталі додають брухт з інших, більш активних металів. Який з 

нижче перерахованих металів підійде?  

a. Mn  

b. Cu  

c. Cd  

d. Pb  

4. У романі “Дванадцять стільців” головні герої шукають діаманти, сховані в 

одному з крісел. А з якого елементу складаються діаманти?  

a. Si  

b. C  

c. S  

d. I  

5. Частина вчених вважає, що в галактиці можуть існувати форми життя відмінні 

від нашої. Одна з них ґрунтується на елементі-родичі атома Карбону. На якому?  



62 

 

a. P  

b. S  

c. Si  

d. N 

 

Фоменко Вікторія Олександрівна, учениця 11 класу Озерненської гімназії 

Житомирської області 

Квест по назвах елементів та класів речовин 

Станція 1:  

Розшифруйте назви зашифрованих елементів, які використовуються людьми дуже 

часто 

ІНГОРГЕД, ЙЕМІРУКР, НОКИСЕГ, МУРУА 

Станція 2: 

З переліку поданих букв знайдіть ті, що утворюють назви хімічних елементів та 

вкажіть їх 

г е р м а н і й 

і р и д і й н о 

д ц ж н у ю з д 

р ф к т л ш с а 

о к с и г е н у 

г з о т у м а р 

е л д а в е о а 

н е о н б я м н 

 

Станція 3: 

Бінарні звуться ці сполуки 

В них міцно взявшись за руки 

Два елементи сполучились. 

Які сполуки утворились? 

Станція 4: 

Їх смак нам звичний і приємний 

Звично білі, зрідка кольорові. 

В природі завжди їх доволі 

Як думаєте, що це? 

Станція 5: 

Із запропонованих елементів складіть формулу складної сполуки, яку 

використовують в кулінарії для розпушування тіста та дайте їй назву 

C, Na, O3, H 
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Хімчик Варвара Віталіївна, учениця 11 класу КЗО Науковий медичний ліцей 

"Дніпро" Дніпропетровської обласної ради Дніпропетровської області 

Хімічний квест «Подорож країною Хімляндія» 

Правила: команди проходять 10 етапів (станцій). За правильну відповідь на 

поставлене питання кожного етапу отримують бали і переходять до іншого етапу. 

Якщо у команди немає правильної відповіді, то їй надається додаткове питання 

для того, щоб отримати допуск до наступного етапу, але бали за пройдений етап 

цій команді не нараховуються. Команда, яка набрала більшу кількість балів стає 

переможцем. 

1 станція «Кислотна»: 

Основне завдання: Хлоридна кислота, як відомо, має таку ж саму формулу, як і 

гідроген хлорид. Рідкий гідроген хлорид, що не містить вологи, не взаємодіє з 

цинком та калій гідроксидом, його можна зберігати в залізному посуді. 

Розчиняючись у воді, гідроген хлорид перетворюється на сильну кислоту, яка 

активно реагує з цинком, залізом та іншими металами, з основами, оксидами 

металів та амоніаком. У чому загадка такої різкої зміни властивостей гідроген 

хлориду? 

Відповідь: безводний гідроген хлорид має молекулярну будову, оскільки зв’язок в 

молекулі HCl – ковалентний полярний. У розчині під дією полярних молекул води 

гідроген хлорид, піддається протеолізу, повністю розпадається на йони:  

HCl + H2O = H3O
+ + Cl- 

і тільки після цього набуває здатності приймати участь у окисно-відновних 

реакціях з активними металами:  

Zn + 2H3O
+ = Zn2+ + 2H2O + H2 

Додаткове завдання: З якими речовинами буде реагувати хлоридна кислотa: Cu, 

BaSO4, Cu(OH)2, AgNO3, CH3COOH, C2H5NH2, Al? Cкласти рівняння відповідних 

реакцій. 

Відповідь: Cu(OH)2 + 2HCl = CuCl2 + 2H2O; 

AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3; 

C2H5NH2 + HCl = C2H5NH3Cl; 

2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2 

2 станція «Основна»: 

Основне завдання: Професор поставив студентам запитання: «Чи можна при 

додаванні кислоти до водного розчину солі виділити гідроксид металу?». А 

аудиторія відповіла мовчанням. Тоді професор розчинив у воді безбарвну сіль і 

почав повільно, невеликими порціями додавати в колбу хлоридну кислоту. Всі 

побачили появу білого драглистого осаду. Хтось крикнув: «Це не гідроксид, а 

борна чи ортокремнієва кислота!» Тоді професор запитав: «Якщо це 

малорозчинна слабка кислота, то чи буде вона розчинятися в хлорид ній кислоті?» 

Аудиторія хором відповіла: «Ні!» Професор додав до колби ще одну порцію 

кислоти і осад зник. Які хімічні хімічні реакції були продемонстровані на лекції? 

Відповідь: Професор міг використати наступні реакції: 

Na[Al(OH)4] + HCl = Al(OH)3 + NaCl + H2O 

Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O 
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Натрій тетрагідроксоалюмінат Na[Al(OH)4] під дією кислот перетворюється на 

малорозчинний алюміній гідроксид, який потім легко розчиняється у надлишку 

хлоридної кислоти. Проте професору довелося трохи схитрувати, готуючи 

вихідний розчин для досліду: замість води він брав розчин лугу. Річ у тім, що 

Na[Al(OH)4] існує тільки у водному розчині, а при спробі виділити цю сполуку у 

твердому стані, утворюється безбарвний натрій мета алюмінат NaAlO2. 

Метаалюмінат легко переходить у розчин тільки в присутності лугу. 

Додаткове завдання: З якими речовинами буде реагувати барій гідроксид: CuO, 

CuCl2, H3PO4, H2O, SO3, KCl, NaNO3, K2O, Fe(NO3)3? Cкласти рівняння 

відповідних реакцій. 

Відповідь: Ba(OH)2 + CuCl2 = BaCl2 + Cu(OH)2; 

3Ba(OH)2 + 2H3PO4 = Ba3(PO4)2 + 6H2O; 

Ba(OH)2 + SO3 = BaSO4 + H2O; 

3Ba(OH)2 + 2Fe(NO3)3 = 2Fe(OH)3 + 3Ba(NO3)2 

3 станція «Оксидна»: 

Основне завдання: Алхімік і астролог бухарського еміра одного разу сказав, що 

може показати своєму господарю «шайтана»-«диявола», що приймає образ 

рідини, яка пожирає золото. Алхімік показав хану, як народжується «шайтан». Він 

поглинув червоно-бурий газоподібний оксид іншим, рідким оксидом. При цьому 

утворилась сильна кислота та новий газоподібний безбарвний оксид, який на 

повітрі знову перетворювався на бурий газ. Потім алхімік змішав одержану 

сильну кислоту з кухарською сіллю і кинув у суміш золотий перстень. Перстень 

став покриватися пухирцями газу, а потім і зовсім зник… Емір наказав запечатати 

посудину з диявольською рідиною в землю, а алхіміка посадити до підземелля. Чи 

є хімічний сенс у цій легенді? Про які хімічні реакції йдеться мова? 

Відповідь: Червоно-бурий газ − нітроген(IV) оксид і вода при взаємодії між собою 

дають нітратну кислоту та нітроген(ІІ) оксид, який на повітрі легко окислюється 

до NO2: 

3NO2 + H2O = 2HNO3 + NO 

2NO + O2 = 2NO2 

При додаванні до нітратної кислоти кухарської солі (NaCl) утворюється хлоридна 

кислота: 

NaCl + HNO3 = NaNO3 + HCl. 

Таким чином, утворюється суміш кислот – нітратної та хлоридної – «царська 

горілка», яка хімічно розчиняє золото: 

Au + 4HCl + HNO3 = H[AuCl4] + NO + 2H2O 

3. Додаткове завдання: Визначте правильність тверджень щодо оксидів. 

А. Цинк утворює амфотерний оксид. 

Б. До основних оксидів відносять ті, яким відповідають основи. 

В. Оксид алюмінію є основним оксидом. 

Г. Вищий оксид Нітрогену є кислотним. 

Д. Чадний газ СО є несолетворним оксидом. 

Е. Елементи першої групи Періодичної системи зазвичай утворюють кислотні 

оксиди. 
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Є. Усі кислотні оксиди активно взаємодіють із водою з утворенням кислот, за 

винятком силіцій(IV) оксиду. 

Відповідь: АБГДЄ 

4 станція «Сольова»: 

Основне завдання: В 1786-1788 р.р. французький хімік Клод Луі Бертоллє 

досліджував дію хлору на водні розчини калій гідроксиду. Пропускаючи потік 

газу через розчин за кімнатної температури, Бертоллє нічого особливого крім 

поглинання газу не помітив.  Але потім, повторюючи дослід з гарячим розчином 

КОН, після охолодження суміші хімік виявив на дні посудини безбарвні кристали 

невідомої речовини. Бертоллє відфільтрував сіль через паперовий фільтр та 

висушив її на повітрі. Після цього став розтирати кристали у порцеляновій ступці. 

Пролунав сильний вибух! Вченому обпалило обличчя та вирвало порцеляновий 

товкачик з рук… Бертоллє провів ще один дослід з невідомою речовиною. – додав 

до неї концентровану хлоридну кислоту. Із колби став виділятися газ жовтувато-

зеленого кольору  з різким запахом. Які хімічні реакції здійснив вчений і які 

речовини він отримав? 

Відповідь: На холоді йде реакція диспропорціювання хлору до хлорид та 

гіпохлорит-іонів: 

2KOH + Cl2 = KCl + KClO + H2O. 

У гарячому розчині лугу реакція диспропорціювання хлору приводить до 

утворення KCl та KClO3 (бертолєтової солі), яка має погану розчинність у воді: 

 6KOH + 3Cl2 = 5KCl + KClO3+ 3H2O. 

При розтиранні KClO3 у ступці, куди могли потрапити волокна клітковини 

(фільтрувалий папір – умовно С), відбувається вибух: 

2KClO3 + 3C = 2KCl + 3СO2. 

При взаємодії KClO3 з НCl виділяється хлор: 

KClO3 + 6HCl = KCl + 3Сl2 + 3H2O. 

Додаткове завдання: Укажіть формулу солі, яка зазнає повного гідролізу у 

водному розчині 

А хром (ІІІ) сульфат 

Б хром (ІІІ) нітрат 

В хром (ІІІ) хлорид 

Г хром (ІІІ) сульфід 

5 станція «Окисно-відновна»: 

Основне завдання: В XIX ст. для хімічного аналізу різних речовин застосовувався 

розчин «хімічного хамелеону». У вихідному стані він був фіолетовим, а в 

реакціях з відновниками в кислому середовищі знебарвлювався. Якщо реакції 

відбувалися при великому надлишку лугу, розчин ставав зеленим. А в 

нейтральному середовищі відновники робили «хамелеона» буро-коричневим. Про 

яку речовину йдеться мова? Напишіть рівняння зазначених реакцій. 

Відповідь: Ця речовина – калій перманганат KMnO4. У якості відновників можна 

використати, сільфіти, нітрити, щавлеву кислоту, гідроген пероксид, солі 

феруму(ІІ) та інші.  

5K2SO3 + 2KMnO4 + 3H2SO4 → 6K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O; 

3K2SO3 + 2KMnO4 + H2O → 3K2SO4 +2MnO2 + 2KOH; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
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K2SO3 + 2KMnO4 + 2KOH → K2SO4 +2K2MnO4 + H2O. 

Додаткове завдання: Визначте правильність тверджень 

I. Гідроген у воді має ступінь окиснення -1. 

II. Вищий ступінь окиснення Оксигену дорівнює +6. 

III. Нижчий ступінь окиснення Нітрогену дорівнює -3. 

IV. Ступінь окиснення +4 Сульфуру є проміжним. 

V. В алюміній нітраті Al(NO3)3 ступінь окиснення Нітрогену дорівнює +6. 

VI. У більшості сполук Гідроген трапляться в ступені окиснення +1. 

VII. Оксиген в оксидах має ступінь окиснення -2. 

А. правильні лише І, III, V і VII 

Б. правильні лише ІІ, IV, V і VI 

В. правильні лише III, IV, VI і VII 

Г. усі твердження правильні 

6 станція «Металічна»: 

Основне завдання: Візантійський імператор Костянтин VII Багрянородний (905-

959 рр. н.е.) полюбляв збирати при дворі філософів та алхіміків, слухати їх та 

задавати їм питання. Одного разу деякий арабський хімік приніс три чорні 

металічні пластинки і три посудини з безбарвними рідинами. Потім він показав 

імператору чотири досліди з ними. Спочатку він сильно нагрів на жаровні одну 

пластинку, і вона після охолодження стала рожево-червоною. Другу пластинку 

він занурив в посудину з рідиною і ця рідина стала блакитною. Третю чорну 

пластинку алхімік помістив у посудину з другою рідиною; рідина набула 

інтенсивно-синього кольору, а пластинка стала рожево-червоною. Ця ж пластинка 

у посудині з третьою рідиною покрилася пухирцями газу. Алхімік попрохав 

привести бродячу собаку і, витягнувши третю пластику з пухирцями із посудини, 

дав лизнути її собаці, яка тут же впала замертво. «Чи знає імператор, з якого 

металу виготовлені ці три пластинки?» − запитав алхімік, але  Костянтин у 

відповідь тільки похитав головою. Що ж це за метал? Напишіть рівняння всіх 

зазначених реакцій. 

Відповідь: Загадковий метал – це мідь, пластинки із якої були чорними, оскільки 

їх поверхня була вкрита оксидом купруму(ІІ) CuO. При прожарюванні CuO 

перетворювався на купрум(І) оксид червоного кольору: 

4CuO = 2Cu2O + O2. 

У розчині CuO перетворюється на купрум(ІІ) сульфат (блакитного кольору), 

а врозчині амоніаку – в темно-синій комплекс тетраамінкупрум(ІІ) гідроксиду 

[Cu(NH3)4](OH)2. Отруйний розчин містив калій ціанід KCN, який перетворював 

металічну мідь в калій диціанокупрат(ІІ) K[Cu(CN)4]. Одночасно виділявся 

водень: 

2Cu + 4KCN + 2H2O = 2K[Cu(CN)2] + 2KOH + H2. 

Додаткове завдання: 

 Щодо Мангану, вкажіть вірне твердження: 

А Ступінь окиснення + 2 для Мангану є мінімальною 

Б Електронна конфігурація атома Мангану зі ступенем окиснення +2 – 3d34s2 . 

В Ступінь окиснення +7 для Мангану є максимальною. 
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Г Ступінь окиснення +4 для Мангану відповідає сполуці, що може бути тільки 

окисником 

7 станція «Номенклатурна»: 

Основне завдання: Монах-алхімік Бонавентура (Джованні Фіданца) в 1270 р. у 

пошуках універсального розчинника («алкагеста») вирішив нагріти суміш 

залізного купоросу з селітрою. Посудина, в якій була суміш, незабаром 

наповнилась червоно-бурим «димом». Монах застиг у подиві, потім прибрав 

полум’я і побачив, як у колбу-приймач стала капати жовтувата рідина. Вона діяла 

на всі метали, навіть на срібло і ртуть. Багато алхіміків – сучасники Бонавентури 

вважали, що сидячий у рідині рудий дим є демоном, який керує однією із стихій 

природі – водою. Тому жовтувату рідину назвали «міцною водою» чи «міцною 

горілкою». Ця назва зберігалася до часів М.В. Ломоносова. Що це за рідина і яка 

її сучасна назва? Як назвати за сучасною номенклатурою речовини, що входили 

до складу вихідної суміші та  червоно-бурий дим? Наведіть рівння реакції, що 

відбувається при нагріванні вихідної суміші. Запропонуйте більш простий спосіб 

отримання «міцної води». 

Відповідь: Так раніше називали нітратну кислоту HNO3. Бонавентура 

використав для одержання HNO3 реакцію: 

2FeSO4·7H2O + 4KNO3 = Fe2O3 + 2K2SO4 + 2HNO3 + 13H2O + 2NO2 

Залізний купорос – ферум(ІІ) сульфат гептагідрат. Селітра – нітрати лужних 

металів.  

Червоно-бурий дим – це нітроген(IV) оксид.  

Більш простий спосіб отримання нітратної кислоти – дія на тверду селітру 

концентрованю сульфатною кислотою: 

H2SO4 + 2KNO3 = K2SO4 + 2HNO3. 

Додаткове завдання: Хімічна термінологія протягом століть зазнавала суттєвих 

змін. Зокрема, сполуки досить поширеного класу – оксиди – раніше називали 

дещо по-іншому. Проаналізуйте назви оксидів за застарілою номенклатурою. 

Закис вуглецю – С3О2 Окис вуглецю – CO Двоокис вуглецю – CO2 

Закис заліза – FeO  Окис заліза – Fe2O3 Двоокис азоту – NO2 

Закис азоту – N2O Окис азоту – NO  

Визначте правильність тверджень. 

І. Закисами називали оксиди хімічних елементів із найнижчим (із можливих в 

оксидах) ступенем окиснення. 

ІІ. Окисами називали оксиди хімічних елементів у проміжному ступені 

окиснення. 

ІІІ. У назвах вищих оксидів число атомів Оксигену зазначали в назвах цих 

оксидів префіксами дво-, три- тощо. 

А. правильні лише І та II твердження 

Б. правильні лише І та IIІ твердження 

В. правильні лише II та III твердження 

Г. усі твердження правильні 

8 станція «Неметалічна»: 

Основне завдання: Розплавивши жовтий неметал, учні обережно вилили його із 

пробірки в холодну воду. Утворилась коричнева маса, схожа на пластилін. Проте 
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учні не встигли нічого з неї зліпити, оскільки ця маса дуже швидко затверділа та 

перетворилась на жовті крихкі кристали. Який це неметал. Поясніть всі 

перетворення, які з ним відбувалися. 

Відповідь: Цей неметал – сірка. При плавленні та швидкому охолодженні 

утворюється пластина сірка – модифікація коричневого кольору з полімерними 

молекулами, дуже швидко перетворюються на молекули звичайної (ромбічної) 

сірки, що має склад S8.  

Кристалічна ромбічна сірка Пластична сірка 

  

 

 

 
 

Додаткове завдання: Оберіть речовину, що використовують для виявлення 

сульфат-іонів у розчині: 

А купрум(ІІ) гідроксид 

Б барій хлорид 

Г арґентум(І) нітрат 

Д магній гідроксид 

Складіть молекулярне та йонно-молекулярне рівняння реакції натрій сульфату з 

обраною речовиною. 

9 станція «Органічна»: 

Основне завдання: Атоми Карбону в органічних сполуках називають 

первинними, вторинними, третинним або четвертинними. На чому базується така 

їх класифікація? У таблиці наведені відомості про структур деяких вуглеводнів, 

які не містять кратних зв’язків. 
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Зобразіть структурні формули вуглеводнів А-З та назвіть їх. 

 

Відповідь: А – 1,2 диметилбутан; Б - гексан; В – 2,4-диметилпентан; Г – 

метилциклопропан; Д – 1,2,3-триметилциклопропан; Е – 2,4-диметил-3,3-

диізопропілпентан; Ж - пропан; З - метан  

 
 

Додаткове завдання:  

Щодо тринітротолуену та реакції синтезу, вкажіть невірне твердження: 

А Нітрування толуену проходить легше, ніж нітрування бензену, з огляду на те, 

що метильна група активує бензенове ядро 

Б Введення однієї нітрогрупи пасивує бензенове ядро, друга нітрогрупа входить 

затруднено 

В Після введення першої нітрогрупи в нітрований толуен, введення двох 

наступних нітрогруп полегшується узгодженою орієнтацією замісників 

Г В реакції нітрування аренів з ними взаємодіє нітрат-йон 

10 станція «Експериментальна»: 

Пропонується переглянути відео «Хімічне шоу» 
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Хоменко Дарія Дмитрівна, учениця 11 класу КЗ Чаусівський НВК 

Миколаївської області  

Завдання 1. 

Кожен з нас неодмінно зустрічався з ребусами в повсякденному житті.  В 

цьому завданні вам пропонується відгадати хімічні терміни. 

 Бажаю успіхів! 

1.  

 
2.  

 
3.  

 
4.  
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5.  

 
6.  

 
7.  

 
8.  
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9.  

 
10.  

 
 

Блок питань № 2 

Задача 1. 

У Закарпатті в м. Солотвино ця речовина міститься під землею завтовшки 50 

м, у печерах, де лікуються люди, хворі на астму. У Польщі, у районі Велички, 

розташований музей, підземні коридори якого тягнуться на сотні кілометрів, 

підсвічені й прикрашені скульптурами із цієї речовини. Вона міститься в крові, 

забезпечує необхідний осмотичний тиск, без неї не проживеш. Властивостям цієї 

речовини немає меж. Життя без неї — справжній біль. Що це за речовина? 

Задача 2.  

Французькі біологи вважають, що цей метал допоможе медицині в боротьбі з 

перевтомою. Дослідження свідчать про те, що в крові перевтомлених людей цього 

металу міститься менше за норму. Слід знати, що коли людина часто та з будь-

яких причин сердиться, цей метал у організмі «згоряє». От чому у знервованих, 

дратівливих людей порушення роботи серцевих м'язів спостерігається частіше. 

Що це за метал?  

Задача 3. 

Альфред Нобель працював у галузі електрохімії та біології, фізіології та 

оптики. Але 1867 року Нобель одержав патент на своє відкриття. За що вчений 

отримав патент?  
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Задача 4. 

Цей метал зустрічається у природі дуже часто і за поширенням посідає третє 

місце серед усіх елементів. Завдяки високій активності він трапляється у вигляді 

сполук — алюмосилікатів, головним компонентом яких є його оксид, а також 

боксити, корунд, кріоліт. 

З ним люди познайомились ще у V ст. до н. є. Грецький історик Геродот 

свідчить, що давні люди використовували сполуки цього елемента  для 

фарбування тканин та виготовлення шкір. Існує легенда, що понад дві тисячі 

років тому до римського імператора Тиберія з'явився незнайомець і подарував 

чашу, виготовлену з металу, схожого на срібло, але набагато легшого. Майстер 

розповів, що він добув цей метал із глинистої землі. Імператор, стурбований тим, 

що золото його казни знеціниться, наказав майстра вбити, а майстерню 

зруйнувати. 

Але це не єдине свідчення того, що люди давно вміли добувати цей метал. У 

Китаї є захоронення відомого войовника Жоу, який жив на початку III ст. Так ось 

орнамент на його гробниці виготовлено зі сплаву, що містить 85 % цього металу. 

Найцікавішим в усьому цьому є те, що його можна одержати лише 

електролізом, тобто з допомогою електричного струму. Тому зовсім не зрозуміло, 

як це робили в III ст, адже з електричним струмом люди були знайомі лише по 

блискавці. Можливо, тоді існував якийсь інший спосіб його одержання. Сьогодні 

виробництво цього металу є дуже енергоємним. 

Назвіть цей метал та сплави, до складу яких він входить. 

Блок питань № 3 

Задача 1. 

Воно не солодке, не гірке, не солоне, його можна приймати до, після й під час 

їжі. Рекомендується дорослими і дітям будь-якого віку, причому лікувальний 

ефект прямо пропорційний дозі, і не було випадку, щоб надлишок ліків мав 

побічні ефекти. Люди вживають його з незапам'ятних часів, хоча ще жоден лікар 

не виписав на нього рецепта й жодна аптека не продала ні грама цього 

дивовижного препарату. Що це таке? Слово складається із семи літер.  

Задача 2.  

Літературна задача 

Про атом якого хімічного елементу йдеться у наступному жартівливому вірші 

В. Турчина? 

Вот атом, который построил Бор. 

Это — протон, 

Который в центре помещен 

Атома, который построил Бор. 

А вот электрон, 

Который стремглав облетает протон, 

Который в центре помещен 

Атома, который построил Бор. 

Задача 3. 

На думку деяких біологів, старіння пов'язане зі зменшенням кількості води в 

організмі. 
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Добова потреба дорослої людини у воді становить 40 г на 1 кг ваги і 

покривається за рахунок: 

а) рідини, спожитої з їжею і питвом (~ 2-3 л на добу); 

б) води, що утворилася в організмі в результаті різних окисних реакцій («400 г 

на добу). 

За повного окиснення: 

• зі 100 г жирів утворюється 107 г води; 

• зі 100 г вуглеводів утворюється 18 г води; 

• зі 100 г білків утворюється 41г води. Напишіть реакції окиснення 

вищевказаних органічних речовин. 

Поясніть, чому без їжі людина може прожити близько 40 днів, а без води — 6 

днів. 

Які основні функції виконує вода в людському організмі? 

Чи згодні ви з думкою, що сама вода є причиною старіння? 

Задача 4. 

Лікувальні властивості мінеральної води та її хімічне обличчя визначають 

шість головних йонів: 

• три катіони: Nа+, Са2+, Мg2+; 

• три аніони: Сl-, SО4
2-, НСО-

3 

Усе різноманіття підземних вод викликане поєднанням солей цих йонів. 

Напишіть усі варіанти солей, утворених цими йонами, передбачте їх хімічні й 

фізичні властивості. 

 

Широбоков Василь Володимирович, учень 11 класу Озерненської гімназії 

Житомирської області 

Квест з теми «Фізичні та хімічні явища» 

(5 станцій-столів з предметами, обладнанням та реактивами для дослідів) 

1. Зміни, які відбуваються в природі, називаються: 

а) речовина 

б) енергія 

в) матерія 

г) явища 

2. У наведеному переліку вкажіть назви фізичних тіл (знаходяться на столі): 

а) вода  

б) водень 

в) алюміній  

г) цвях 

3. Виберіть варіант явища до якого відноситься дія - кипить вода: 

а) фізичні явища 

б) хімічні явища 

4. До якого явища відноситься запах паленого цукру (карамель): 

а) хімічне явище  

б) фізичне явище 
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5. Опишіть явище за дослідом з відео про мильні бульбашки: 

а) фізичне  

б) хімічне 

 

Щербаков Данило Сергійович, учень 9 класу Марківської ЗОШ І-ІІ ступенів 

Марківської селищної ради Луганської області 

Тести з хімії 

1. Американському винахіднику Чарлзу Гуд'їру допоміг 

щасливий випадок. В 1839 році краплина приготованої ним 

суміші вуглеводнів впала на розжарену плиту, перетворившись на 

обуглену речовину. Таким чином ним був відкритий процесс: 

          а)вулканізації      б) крекінг   в) гідрогенізація 

 

2.Ще в 30-х роках академік О.Є.Ферсман назвав цей метал 

«металом майбутнього», інша його назва  метал «солодкої 

землі». Тепер це метал нашого сьогодення. Будівництво 

надшвидкісних літаків, ракет, космічних кораблів ядерних 

реакторів, металургія, машинобудування і радіоелектроніка – ось 

далеко не повний перелік використання цього металу та його 

сполук. Це метал: 

 а) Алюміній   б)  Берилій    в) Цинк  г) Залізо 

3.   Це було в 30-х роках позаминулого століття. Якось 

французький король наказав своїм вельможам і 

придворній челяді підготувати все необхідне для 

пишного і грандіозного балу. Для освітлення 

королівського палацу Тюїльрі виготовили величезну 

партію воскових свічок. А щоб вони мали 

привабливий вигляд і милували око, їх відбілили певною речовиною. Та 

тільки-но заграли музики і пари закружляли в танці, палац став 

наповнюватись важким туманом. Дихати стало все важче, у носі й горлі 

дряпало, в очах різало. Бал довелося спішно припинити. Це був: 

                  а) Сульфур     б) Неон     в) Хлор  

4.  Коли В.Рамсей вперше випаровував рідку речовину, перші порції газу 

він зібрав окремо. Ці газові бульбашки вчений піддав спектральному 

аналізові і не помолився в у своїх сподіваннях. Трубка світилася ясно-

червоним сяйвом. Назву новому газові дав дванадцятирічний син Рамсея. 

Це газ: 

                           а) Аргон   б) Неон   в) Криптон г) Гелій 

5. В Італії поблизу Неаполя є «Собача печера». Дорослі люди 

можуть знаходитись в ній скільки завгодно, а от собаки, коти 

палац Тюїльрі 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1839
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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та інші низькорослі тварини там задихаються і гинуть. Який це газ? 

                   а) SO2   б) CH4   в) CO2  г) NO  

 

Юдін Олександр Дмитрович, учень 11 класу Комунального закладу освіти 

науковий медичний ліцей "Дніпро" Дніпропетровської обласної ради 

Дніпропетровської області  

Тестові завдання 

1. Хімік отримав зразки трьох металів сріблясто-білого кольору та знайшов 

спосіб їх швидко розрізнити. Для цього від подіяв на зразки кислотами та  

розчином натрій гідроксиду. Результати його дослідження наведені нижче. 

Реактив 

метал 

HCl конц. HNO3 конц. NaOH 

водний 

розчин 

Метал І - + - 

Метал ІІ + + + 

Метал ІІІ + - + 

Умовні позначення: «+» - реакція відбувається,  «-» метал не реагує. Визначте, які 

метали міг отримати хімік та напишіть відповідні рівняння реакцій. 

А Метал І – Ni, метал ІI – Ca, метал ІIІ - Al 

Б Метал І – Pt, метал ІI – Al , метал ІIІ - Zn  

В Метал І – Ag, метал ІI– Zn, метал ІIІ - Al  

Г Метал І – Pt, метал ІI – Zn ,метал ІIІ –Fe 

2. Біла кристалічна сіль М добре розчинна у воді. Незважаючи на свій гіркий 

смак, М часто використовується при виробництві соєвого сиру – тофу. 

Запропонуйте можливу формулу солі М, якщо відомо, що при додаванні до 

водного розчину барій нітрату або натрій карбонату або калій фториду випадає 

білий кристалічний осад 

А Cr2(SO4)36H2O 

Б FeSO47H2O 

В MgSO4×7H2O 

Г PbSO4 

3. Визначте, для якої реакції збільшення тиску зміщує рівновагу в тому ж 

напрямку, що і зниження температури:  

А  2CO(г) + O2(г)  2CO2(г), Н  0   Б  CO(г) + Cl2(г)  COCl2(г), Н  0 

В  N2(г) + O2(г)  2NO(г), Н  0      Г  H2(г) + Cl2(г)  2HCl(г), Н  0 

4. Відомо, що до складу білка входять цистеїн та фенілаланін. Укажіть послідовно 

кольори, які виникають під час проведення біуретової проби, ксантопротеїнової 

та при додаванні до білка розчину плюмбум (ІІ) нітрату у лужному середовищі: 

А синє, фіолетове, жовте 

Б зелене, чорне, фіолетове 

В жовте, фіолетове, чорне 

Г фіолетове, жовте, чорне  

5. Толуен використовується у синтезі вибухових речовин, барвників. Щодо 

толуену, вкажіть невірне твердження:  
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А Калій перманганат окиснює толуен до бензойної кислоти. Монозаміщені арени 

з довшим, ніж у толуену ланцюгом також окиснюватимуться до бензойної 

кислоти  

Б оскільки метильна група є орієнтантом першого роду, реакції заміщення в 

бензеновому ядрі, заміщеному нею, відбудуться переважно у положення 2,4 та 6 

В  Толуен, як і бензен, не вступають у реакції приєднання ні за яких умов  

Г Хлорування толуену при освітленні відбудеться за радикальним механізмом і у 

бічному ланцюгу 

 

Яковенко Іван Олександрович, учень 11 класу Волинківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сосницької селищної ради 

Чернігівської області 

Тестові завдання 

1.  Жорстка вода непридатна майже для всіх галузей виробництва. Так, 

наприклад, жорстку воду не можна використовувати для прання білизни, 

миття шерсті і фарбування тканин, бо в ній мило втрачає свою мийну 

здатність. Оцінюючи жорсткість води потрібно враховувати концентрації 

катіонів: 

a) K+ та Na+ ; 

b) Mg2+ та Ca2+; 

c) Na+ та Ca2+; 

d) Al3+ та Fe2+. 

2.  Безбарвний газ з часниковим запахом, дуже отруйний. Добре розчинний в 

органічних розчинниках. На відміну від аміаку малорозчинний у воді. 

Вкажіть молекулярну формулу цього газу: 

a) SO2; 

b) HCl; 

c) N2O; 

d) PH3. 

3.    Цей спирт широко використовується як паливо для високофорсованих 

двигунів внутрішнього згоряння, що беруть участь в змаганнях на 

швидкість. Хоча він має в 1,9 раз меншу теплотворність, ніж бензин, зате в 

тій же кількості повітря можна спалити в 2,3 рази більшу кількість цього 

спирту ,ніж бензину. Це дає 20% виграш в енергії заряду, отже і в потужності 

двигуна. Вкажіть назву даного спирту: 

a) Метанол; 

b) Етанол; 

c) Гліцерин; 

d) Етиленгліколь. 

4.  З якого поданого металу не можна виготовляти цистерни для 

транспортування концентрованої сірчаної кислоти: 

a) Zn; 

b) Al; 

c) Fe; 

d) Cr. 
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5. Під час реакції 4 Fe3+ +3[Fe(CN)6] 4- =Fe4[Fe(CN)6]3↓ утворюється осад такого 

кольору: 

a) Чорного; 

b) Білого; 

c) Темно-синього; 

d) Жовтого. 

Хімічний квест 

«Найактивніший метал» 

 За активністю серед всіх металів цей метал займає перше місце. Його подібно до 

металу галію, легко розплавити в руках. Зробити це, правда, можна лише за однієї 

умови: якщо він знаходиться в скляній ампулі. В іншому випадку метал може 

швидко вступити в реакцію з навколишнім повітрям - запалиться. А взаємодія 

цього металу з водою супроводжується вибухом - такий в своєму прояві 

найактивніший метал. Його відносять до маловивчених мікроелементів. Він 

знаходиться в навколишньому середовищі і надходить в організм різними 

шляхами, в основному через їжу. Назвіть елемент за його порядковим номером, 

який можна знайти таким чином: 

1. До порядкового номера інертного газу, що знаходиться у 3 періоді, додаємо 

порядковий номер елемента , який є металом та входить до складу 

берлінської блакиті. 

2. До даної суми додаємо порядковий номер  амфотерного елемента, який 

розташований у 2 періоді. 

3. До утвореної суми додаємо відносну атомну масу лужного металу, що 

розташований у 2 періоді та реагує з азотом за звичайних умов. 

4. Від даної суми віднімаємо кількість протонів тритію. 

 

Яковець Анастасія, учениця 9 класу Сарненського ліцею № 5 Рівненської 

області 

Завдання. 

З багатьох рис, що відрізняють геніальних людей, дослідники творчості цього 

вченого виділяють насамперед дві, найбільше йому властиві. Це, по-перше, 

здатність охоплювати та поєднувати широкі області знань і, по-друге, здатність до 

різких стрибків думки, до неочікуваного зближення понять і фактів, які іншим 

людям здаються не порівнюваними. Саме ці риси стали основою глибокого 

зв’язку між усіма напрямами діяльності вченого. Все життя і творчість цього 

ученого – приклад органічного поєднання польоту фантазії, уяви та вміння 

працювати й мислити конкретно, зосереджено, не розкидаючись. Коли його 

називали генієм, він жартівливо вигукував: «Геній! Який там геній?! Працював 

усе життя – от вам і геній!» Про кого з учених іде мова? 

(Відповідь Д.І.Менделєєв) 

Завдання. 

Ця речовина з’явилася на нашій планеті порівняно недавно. В атмосфері молодої 

Землі її не було. У невеликих кількостях вона утворилася з молекул води, які під 

впливом інтенсивної сонячної радіації розпадалися на окремі атоми, а ті атоми, 

об’єднавшись, утворили молекули нової речовини. Основна ж маса цієї речовини 
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утворилася на планеті після появи ціанобактерій. У ході синтезу вуглеводів вони 

виділяли її як побічний продукт. У Європі її відкрив Джозеф Прістлі. Найбільш 

широке застосування речовина знайшла в автогенному зварюванні та різанні 

металів. Відгадайте речовину. Обчисліть її відносну молекулярну масу. 

(Відповідь: Кисень) 

Завдання. 

Хімічна формула речовини, яку потрібно відгадати, надзвичайно поширена серед 

природніх сполук. Ця речовина здатна як приносити багато користі так і бути 

надзвичайно набридливою. Вона може як додати нам зору так і позбавити його. 

Вона навіть співає – ця здатність викликана електризацією її складових. 

Колір у неї буває різним – чорним, зеленуватим, червонуватим, хоча жовтий і 

білий – найпоширеніші. Агат, онікс, халцедон, опал, аметист — мінерали, які вона 

утворює. У наші дні з цієї речовини виготовляють цемент, скло, кришталь, тонку 

кераміку. Найперші годинники були виготовлені саме з цієї речовини. 

(Силіцій (ІV) оксид, пісок SiO 2 ). 

 

Яровий Нікіта Михайлович, учень 10 класу Подільського науково-

технічного ліцею для обдарованої молоді Вінницької області 

1. Про кого з видатних російських хіміків А. Гофман, видатний німецький хімік, 

сказав, що навіть за один синтез аніліну його ім’я слід записати золотими літерами в 

історію хімії,також він був першим президентом Російської фізико-хімічної спілки? 

а) Д. І. Менделєєва. 

б) М. М. Зініна. 

в) Ю.А. Клячко 

г)А.І. Барійович 

Відповідь: М. М. Зініна. 

2.Який видатний російський хімік-органік другої половини XIX століття після 

своєї подорожі за кордон зазначив, що усі погляди з хімії, зустрінуті ним за 

кордоном, не були для нього незвичайними? 

а) М. М. Зініна. 

б) О. М. Несмеянов. 

в) І. О. Каблуков. 

г) О. М. Бутлеров. 

Відповідь: О. М. Бутлеров . 

3.Раніше алхіміки позначали речовини деякими символами і одна речовина мала 

60 різних позначень, назвіть її. 

а)Магній 

б)Оксиген 

в)Меркурій 

г)Барій 

Відповідь Меркурій. 

4. Чи може горіти вода? 

Відповідь: Може. Нагріта вода горить у струмені фтору голубим полум’ям, 

оскільки відбувається енергійне окислення кисню за рівнянням: 

2Н2O + 2F2 = О2 + 4НF. 
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5. Що таке «чорне золото»? 

а) Чавун 

б) Нафта 

в) Сталь 

г) Вуглець 

Відповідь: Нафта. 

6. Який метал скорочував життя мешканцям стародавнього Риму? 

а) Цезій 

б) Ртуть 

в) Нікель 

г) Хром 

Відповідь: Цезій 

Задача 1 

У 1767 році Джозеф Пристлі зацікавила природа бульбашок, які виходять з пива 

під час бродіння. Він зібрав газ в чашу з водою, яку спробував на смак. Вода 

виявилася приємною і освіжаючою. Таким чином, вчений відкрив вуглекислий газ, 

який сьогодні використовують для виробництва газованої води. Порахуйте скільки 

виділиться вуглекислого газу з глюкози під час спиртового бродіння, якщо об’єм 

пива 474 мл., а його густина 1,055 г/мл і масова частка глюкози складає 9% ? 

Розв’язання задачі 

1Знайдем масу пива m(пиво)=V*p m=474*1,055=500 г 

2Знайдемо масу глюкози m(глюкоза)=(m(пиво)*W(глюкоза))/100 

m(глюкоза)= (500 *9)/100=45 г 

3 n(глюкоза)= m(глюкоза)/Mr(глюкоза)= 45/180=0,25 моль  

C6H12O6=(ферменти) 2С2H5OH+2CO2↑ 

4 n(CO2) =2n(C6H12O6) 

n(CO2)=0,5 моль 

5 V(CO2) =0,5*22,4=11,2 л 

Відповідь:11,2 л 

Задача 2 

З біомаси добувають водень, який використовують у водневих двигунах і не 

тільки  порахуйте об'єм водню ,який можна добути з 500г біомаси, яка містить 

12,96% целюлози, що згоріла в атмосфері при недостатній кількості кисню, де 

утворився газ та вода ,водень утворюється при електролізі води. 

Розв’язання задачі 

Напишем рівняння реакцій 

 C6H10O5+3O2 =6CO+5H2O 

 2Н2О = 2Н2↑ + О2↑ 

1m(C6H10O5) =m(біомаси)*W(C6H10O5)/100=500*12,96/100=64,8 г 

2n(C6H10O5) = 64,8/162=0,4 моль 

3n(H2O)=2 моль n(H2O)= n(H2) 

4V(H2)=2*22,4=44,8 л 

Відповідь: 44,8 л 
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Яценко Антон Вікторович, учень 9 класу Новомиколаївського ліцею № 1 

Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області 

«Гра – хімічний квест» 

Мета заходу: узагальнити і систематизувати  знання про  хімічні речовини та їх 

властивості. 

 Задачи:  

Виховні 

 Викликати інтерес до предмету;   

 Розвивати почуття самостійності, відповідальності, дисциплінованості, пошуку; 

Образотворчі 

  узагальнити знання про властивості класів неорганічних речовин, проявити 

вміння  знаходити  речовини, з якими взаємодіють лані сполуки;   

 направляти учнів до набуття самостійних  нових знань;  

  спонукати учнів до дослідницької діяльності з використанням різних 

інформаційних ресурсів;  

 розвивати пізнавальний інтерес до предмету хімії;  

 розвивати у учнів мислення, уміння порівнювати і аналізувати, класифікувати 

речовини, узагальнювати знання про властивості речовин,  стимулювати учнів  на 

сумісну творчу роботу, виховувати відповідальність за виконану роботу, 

взаємопідтримку, відповідальність, уміння доводити рішення до кінця.  

Здоров'єзберігаючі 

 враховувати вікові особливості учнів;   

 створювати модель здоров'єзберігаючого уроку;   

 уникати перенавантаження.  

 Підготовчий етап: учні отримують завдання повторити основні хімічні  поняття, 

класи неорганічних сполук, властивості речовин. Створюються завдання, 

головоломки, підказки для проходження квесту. Учні 11 класу допомогають у 

підготуванні і оформленні заходу. 

Хід заходу 

Вступ На цьому тижні у нас проходить тиждень природничо математичного 

об'єднання. Ми сьогодні зустрілися звами для проведення хімічного квесту  з 

хімії. У вас є чудова можливість показати свої  знання з хімії, проявити свої 

інтелектуальні  здібності, переконатися  в тому, що хімія – прекрасна наука. 

У нас є дві команди, кожна команда придумала  собі назву: Катіони і Аніони. 

Правила квесту: Кожна команда отримує конверт з інструкцією, де будуть 

указані місця наступних дій. На кожній зупинці ви виконуєте завдання і тільки 

після цього отримуєте наступне завдання. За виконання кожної дії , ви отримуєте 

жетони. Яка команда  перша набрала всі жетони, та і перемогла. 

Ведучий:1 

З’явилася хімія давненько – 

За декілька тисячоліть 

Та рухалася помаленьку 

Тепер — ракетою летить. 

Хімія — цариця вона нині, 
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бо без неї – нікуди.                                                                                                                           

Носимо ми тканину з нафти і п’ємо компот з води.  

  Ведучий:2 

  О, хімія! 

Найкраща із наук -  

Ти ворогом і другом можеш бути. 

Убити все живе й допомогти, 

Красу життя сповна відчути. 

Усе залежить від тих рук, 

В яких твої досягнення і сила, 

Від розуму і мудрості людини. 

Ведучий 1. Хто уважний , чемний буде. 

Бал команді той здобуде 

А хто буде пустувати. 

Думать іншим заважати - 

Бал команді буде знятий 

 Ведучий:2 Запрошую до змогання дві збірні команди 8 - 10  класів. 

1 .Зупинка „Загадкова наука хімія” Кабінет Бібліотеки.   

За кожну правильну відповідь 1б   

1.  В атмосфері Землі  його масова частка становить 21%. (Кисень)  

2.Ці речовини називаються хімічними хамелеонами. (Індикатори)  

3.Їдкий метал навіть на морозі. (Ртуть)  

4.Ця кислота міститься в кефірі. (Молочна)  

5.Завдяки солям цієї кислоти рослини синтезують білок. (Нітрати)  

6.Цього металу багато міститься в абрикосах, персиках та цвітній капусті. 

(Магній)  

7.Ці елементи – метали мають назви частин світу (Європій, Америцій)  

8.Ця речовина в далекий геологічний час, коли на планеті Земля температура була 

вища за 100 градусів, перебувала у стані пари. (Вода)  

9.Завдяки цьому металу острів Кіпр отримав свою назву. (Мідь)  

10.Відкрив закон збереження речовини. (Ломоносов, Лавуазьє)  

11.Знаходиться в центрі атома. (Ядро)  

12.Наука, що вивчає речовини та їх перетворення. (Хімія)  

13.Винахідник противогазу. (Зелінський)  

14.Хто не плаче, а сльози течуть. (Дощ)  

15.Лакмус у кислому середовищі. (Червоний)  

16.За допомогою якої речовини можемо чистити яйця,  не розбиваючи шкаралупи. 

(Кислота)  

17.Яку речовину використовують у разі отруєння зіпсованою їжею для 

промивання шлунку (Марганцівка)  

18.Негативно заряджені іони.  (Аніони) 

19.Якісна реакція на крохмаль. (Іод) 

20.Ця вода стає каламутною від дихання. (Вапняна вода). 

2. Зупинка. 1.  «Угадай-ка»     (кабінет 6). 

1.Знайдіть помилки в уривку із роману. 
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«Ви знаєте склад морської води?… У ній хлористий натрій. Далі, в ній містяться в 

невеликій кількості хлористий магній і хлористий кальцій, бромистий магній, 

сірчанокислий магній, сірчана кислота і вуглекислий кальцій…» (Жюль Верн 

«Двадцять тисяч льє під водою».) (Сірчаної (сульфатної) кислоти в морській воді 

немає. Ця вода має лужне середовище.) 

2. Про яку речовину йдеться? 

Тверду хімічно чисту речовину розплавили. Отримана прозора рідина бурхливо 

реагує з лужними металами, взаємодіє з багатьма оксидами. При взаємодії з 

кислотами і лугами нових речовин не утворює. Ні розплав речовини, ні його 

розчин не проводять електричний струм. (Вода.) 

3.Назва якого природного матеріалу утвориться з двох індіанських слів — 

«дерево» і «плакати»? (Каучук.) 

3.Причиною загибелі екіпажу океанського парусника «Мальборо» в 1890 р. стала 

деяка речовина. Корабель не отримав ніяких пошкоджень, але, втративши 

керування, довго блукав в океані. Ця сполука зустрічається у складі вулканічних і 

вихлопних газів. Назвіть речовину. (Чадний газ.) 

Команда 1 

4. У XVII—XIX ст. у Росії цю хімічну речовину називали «солоний спирт, 

морська кислота». У 1970 р. російський академік Лаксман ввів для цієї речовини 

назву, якою ми користуємося і зараз. Що це за речовина? (Соляна кислота.) 

5. На реставрацію великої дзвіниці Києво-Печерської лаври у 1956—1962 рр. 

пішли тонни цеглин, пиломатеріалів, цементу, металоконструкції. А 

найголовніше 3 кг 275 г…. Чого? (Золота.) 

6. Цей матеріал був винайдений як дороге пакування, зокрема, для цінних 

подарунків, квітів, ювелірних виробів. Нині він став мало не головним сміттям 

планети. (Целофан.) 

3. Зупинка "ОДУШЕВЛЕННАЯ ВОДА» Медичний кабінет. 

                                                                                      Вода 

А вода це справжнє диво! 

Як прожити без води? 

З нею ми завжди щасливі, 

З нею в нас нема біди. 

Є вода — ростуть рослини: 

Ліс, сади, рясні поля. 

Це чудово для людини 

І радіє вся Земля. 

Плавають в водичці діти, 

Риби у воді живуть. 

Розцвітають в лузі квіти. 

І рясні дощі ідуть. 

Кругообіг повсякчасно 

На Землі вода веде. 

Тож з водою всім прекрасно 

                                                                              І біди нема ніде! 

1. Який час людина може прожити  без води? (Максимум 7 днів.)  
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2.  В якому органі людини води міститься 99% ( Скловидне тіло ока).  

3.  У кактусах вода повністю оновлюється за 28 років, в організмі черепахи  - 1рік, 

верблюда  _ за 3 місяця. А в організми людини? (За місяц)   

4. Біохіміки шуткують: «Жизнь — это одушевленная вода». А скільки води в 

організми людини ? (60-70). 

5. Перше, що шукають дослідники інших планет(воду). 

6. Скільки води випиває людина за своє життя?   (35 тонн води.) 

7.  Який вітамін міститься у дощовій воді ?   (В12.) 

8. Яка вода замерзає швидше : горяча чи холодна?  ( Гаряча )   

9. Чи може вода міститься  в атмосфері Сонця? (Так У вигляді пари)   

10.  Вода має свій міжнародний день. Він встановлений ООН понад 20 років тому. 

Міжнародний день води завжди супроводжується марафонами, різноманітними 

акціями та заходами, спрямованими на привернення уваги до проблеми чистої 

питної води. (22 березня) 

4. Зупинка. «Хімічні ребуси» (кабинет 10). 

  
1 . Магній                                             2. Осьмий 

 

   
3. Свинець                                                4.Залізо 

    
5. Золото                                                       6. Азот  

    
7. Кремній                                                   8. Магній  

 

5. Зупинка   (Міркування )Кабінет 1   

  Скласти формули оксидів, використовуючи складові частини, розташовані 

поруч по вертикалі або горизонталі на малюнку: 

       Са       

   Сu O А12    

  P О Fе2 О3 Li   
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K2 O Ва O2 Сiv O Рbiv 

(СаО, СиО, Аl2O3 ,Fе2O3, ВаО, СО2, К2O.) 

6.Зупинка "Хімічна тайнопись" Кабінет13. 

Необхідно перевести фразу з хімічного на українську мову. За першими буквами 

назв хімічних елементів треба скласти крилату фразу: 

Cs, I, Kr,Au, W, Ag ,  -  Na ,Ac, U, K, AI. За правильну відповідь 10 балів (Цікава - 

наука). 

7. Зупинка "Дуель"Кабінет 14.  

1. Скільки періодів у періодичній системі? (7) 

2. Атоми якого металічного елемента входять до складу гемоглобіну крові? 

(Ферум.) 

3.Явище, при якому один хімічний елемент утворює кілька простих речовин. 

(Алотропія.) 

4.Які речовини називаються лугами? (Розчинні у воді основи. ) 

5.Заряд електрона. (Негативний.) 

6.Формула чадного газу. (СО.) 

7. Найтвердіший з металів. (Хром.) 

8.Речовини, які мають однаковий якісний і кількісний склад.(Ізомери.) 

9.Позитивно заряджений електрод. (Анод.) 

10.Який елемент входить до складу усіх органічних сполук?(Карбон.) 

11.Що таке «царська горілка»? (Суміш HNO3, і НСІ.) 

12. Оксиди, які викликають кислотні дощі. (SО2. N02, С02.) 

13.Продукт реакції полімеризації етилену. (Поліетилени) 

14.Назва групи-С6Н5. (Феніл) 

15.Який метал має антибактеріальну дію? (Срібло.) 

16.Карболова кислота. (Фенол.) 

17.Цю кислоту називають хлібом хімічної промисловості. (Сульфатна) 

18.Метал, який є метою кожного алхіміка.(Золото) 

19.Газ – який використовують для зварювання та різання металів.(Кисень) 

20.Цей хімічний процес називають «рудим ворогом». (Корозія) 

21.Цей метал є причиною трагедії на Чорнобильській атомній станції. (Уран). 

22.Без цього елемента-металу неможлива фотографія. (Арґентум 

Ведучий 

Вже пора закінчувати, 

Хоч нам весело пройшов час. 

Додому треба Вам збиратись, 

Чекає знов навчання вас. 

Ведучий: На цьому наш конкурс закінчився. Підсумки результатів та 

нагородження. 

Ведучий 

Бажаємо успіхів у праці й навчанні. 

Бажаємо Вам щасливо жити. 

   Прощатись нам настала пора.               

  Усім ми Вам бажаємо добра  
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Епілог 

 

 Підведення підсумків і номінування переможця та призерів турніру 

відбулося, як і у перші роки проведення, на майданчиках співорганізаторів — в 

закладах вищої освіти. Цьогорічний організаційно-масовий захід логічно 

планувалося відкрити в Національному еколого-натуралістичному центрі 

учнівської молоді. Але зменшення тривалості перебігу турніру вимагало 

розпочати безпосередньо в одному з закладів вищої освіти – Національному 

технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». 

 Науково-педагогічні працівники хімічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, хіміко-технологічного 

факультету Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», агробіологічного факультету 

Національного університету біоресурсів і продокористування України доклали 

максимум зусиль для вдалого проведення заходу у дистанційному форматі. За 

що всі ми їм щиро вдячні. 

Офлайн-варіант змагання апріорі продемонстрував суттєві результати 

показані фіналістами турніру, на які так сподівалися організатори. Адже 

Всеукраїнський турнір юних хіміків ім. В. В. Скопенка від самого початку був 

побудований на принципах отримання учнями головним чином практичних 

умінь і навичок, разом із знаннями, безпосередньо в університетських 

лабораторіях.  

 Сподіваємося що наступні Всеукраїнські турніри юних хіміків імені 

В. В. Скопенка виправовуватимуть найкращі наші надії, а учнівська молодь 

достойно демонструватиме бажання глибше пізнавати хімію як науку і як 

провідну галузь господарства. 


