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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ХІМІЇ 

2018 РОКУ 
Зміст роботи визначено Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з 

хімії для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної 
середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України 
від 03 лютого 2016 року № 77. 

Загальна кількість завдань роботи - 50. 
На виконання роботи відведено 150 хвилин. 
Екзаменаційна робота з хімії складається із завдань чотирьох форм: 
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-34). 

Завдання складається з основи та чотирьох варіантів відповіді, з яких 
лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо 
абітурієнт вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей. 

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (№ 35-40). 
Завдання складається з основи та двох стовпчиків інформації, 
позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання 
завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних 
пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання 
вважається виконаним, якщо абітурієнт зробив позначки на перетинах 
рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка 
відповідей. 

3. Завдання на встановлення правильної послідовності (№ 41, 42). 
Завдання складається з основи та переліку дій (понять, формул, 
характеристик тощо), позначених буквами, які потрібно розташувати в 
правильній послідовності, де перша дія має відповідати цифрі 1, друга - 
цифрі 2, третя - цифрі 3, четверта - цифрі 4. Завдання вважається 
виконаним, якщо абітурієнт  зробив позначки на перетинах рядків 
(цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка 
відповідей. 

4. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 43-50): 
- структуроване завдання (№ 46, 47) складається з основи та двох 
частин і передбачає розв’язування задачі. Завдання вважається 
виконаним, якщо абітурієнт, здійснивши відповідні числові розрахунки, 
записав, дотримуючись вимог і правил, відповіді до кожної з частин 
завдання в бланку відповідей; 
- неструктуроване завдання (№ 43-45, 48-50) складається з основи та 
передбачає розв’язування задачі. Завдання вважається виконаним, якщо 
абітурієнт, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, 
дотримуючись вимог і правил, кінцеву відповідь у бланку відповідей. 

 



СХЕМИ НАРАХУВАННЯ БАЛІВ  
ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ХІМІЇ: 

 
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал: 

1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано 
неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді 
на завдання не надано. 

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в 0, 
1, 
2, 3 або 4 бали: 1 бал - за кожну правильно встановлену відповідність 
(«логічну пару»); 0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено 
більше однієї позначки в рядку; 0 балів за завдання, якщо не вказано 
жодної правильної відповідності («логічної пари»), або відповіді на 
завдання не надано. 

3. Завдання на встановлення правильної послідовності оцінюється в 0, 1, 2 
або 
3 бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх дій; 2 бали, 
якщо вказано першу й останню дії; 1 бал, якщо вказано або першу, або 
останню дію; 0 балів за будь-яку правильно вказану дію, якщо зроблено 
більше однієї позначки в рядку; 0 балів за завдання, якщо неправильно 
вказано першу й останню дії, або відповіді на завдання не надано. 

4. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю: 
- структуроване завдання оцінюється в 0, 1 або 2 бали: 1 бал за кожну 
правильно вказану відповідь; 0 балів, якщо вказано обидві неправильні 
відповіді, або відповіді на завдання не надано; 
- неструктуроване завдання оцінюється в 0 або 2 бали: 2 бали, якщо 
вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну 
відповідь, або відповіді на завдання не надано. 

Увага! 
Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі 
завдання екзаменаційної роботи з хімії, - 80. 

 



ТАБЛИЦЯ 
переведення тестових балів, отриманих абітурієнтами за виконання завдань екзаменаційної роботи з хімії, у рейтингову 
оцінку (за шкалою 100 - 200 балів) 
 
 

Тестовий 
бал 

Рейтингова 
оцінка 

Тестовий 
бал 

Рейтингова 
оцінка 

Тестовий бал Рейтингова 
оцінка 

18 103 40 146 62 179 
19 106 41 148 63 180 
20 108 42 149 64 181 
21 111 43 151 65 183 
22 113 44 152 66 184 
23 116 45 154 67 185 
24 118 46 155 68 186 
25 120 47 157 69 188 
26 122 48 159 70 189 
27 124 49 160 71 190 
28 126 50 162 72 191 
29 127 51 163 73 193 
30 129 52 165 74 194 
31 131 53 166 75 195 
32 133 54 167 76 196 
33 134 55 169 77 197 
34 136 56 170 78 198 
35 138 57 172 79 199 
36 139 58 173 80 200 
37 141 59 174 
38 143 60 176 
39 144 61 177 

 

Тестовий бал Рейтингова 
оцінка 

0 не склав 
1 не склав 
2 не склав 
3 не склав 
4 не склав 
5 не склав 
6 не склав 
7 не склав 
8 не склав 
9 не склав 

10 не склав 
11 не склав 
12 не склав 
13 не склав 
14 не склав 
15 не склав 
16 не склав 
17 100 



Варіант 10 
 
Завдання 1-34 мають по чотири варіанти відповіді, з яких лише один 
правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, 
позначте його в у полі для фіксації відповіді. 
 
 
1. Саліцилову кислоту активно використовують у 
народній та офіційній медицині як протизапальний та 
жарознижувальний засіб. Ця речовина крихка, має 
низьку температуру плавлення (159 °C), легко 
сублімується. Визначте, яку будову має саліцилова 
кислота: 

А Атомну 
Б Молекулярну 
В Йонну 
Г Аморфну 

 

 

2. Однією із характеристик ковалентного зв’язку є насичуваність. Поясніть значення 
цього терміну. 

А Здатність атомів брати участь в утворенні ковалентного неполярного зв’язку. 
Б Здатність хімічного зв’язку певним чином розташовуватись у просторі. 
В Здатність атомів брати участь в утворенні обмеженої кількості ковалентних 

зв’язків. 
Г Властивість утворювати зв'язок за донорно-акцепторним механізмом. 

 
 
3. Укажіть ряд речовин, розчинність яких збільшується з підвищенням 
тиску: 

А CO, NaOH, HCl. 
Б N2, Cl2, K2SO4. 
В CO2, NaCl, H2SO4. 
Г СO2, N2, H2. 

 
4. Укажіть основу, яку в промисловості одержують шляхом електролізу 

А Ni(OH)2. 
Б NaOH. 
В Fe(OH)2. 
Г Mn(OH)2. 

 
 

 
5. Проаналізуйте твердження, укажіть чи є з-поміж них правильні: 



І. У ряду оксидів N2O3, P2O3, As2O3, Bі2O3 кислотні властивості 
посилюються. 
ІІ. У ряду оксидів K2O, CaO, Ga2O3, GeO2, As2O5 основні властивості 
посилюються. 

А Правильне твердження І. 
Б Правильне твердження ІІ. 
В Правильні обидва твердження. 
Г Неправильні обидва твердження. 

 
 
6. Виберіть ряд речовин, у якому розміщені тільки ті кислоти, які 
можуть утворювати кислі і середні солі: 

А HNO3, H2SO4, H3PO4. 
Б H2CO3, H2S, H2SO3. 
В HCl, H2SO4, HNO2. 
Г HCN, H2S, HMnO4 

 
 
7. Проаналізуйте твердження, укажіть неправильне 

А При дисоціації основ як аніон утворюється гідроксид-іон. 
Б Гідроксиди лужних металічних елементів розчинні у воді. 
В За агрегатним станом всі основи – рідини. 
Г Більшість основ є нерозчинними у воді. 

 
 
8. Топаз – напівкоштовний мінерал, один з еталонів для визначення відносної 
твердості. Топазами прикрашали свої корони чимало королів і султанів 
різних країн. Найбільший топаз (вагою понад 2 кг), внесений у підручники з 
мінералогії багатьох країн, був знайдений в Україні.  

Ураховуючи принцип 
електронейтральності формульних 
одиниць, складіть формулу топазу і 
укажіть значення індексів х і у: 

Alx[SiO4](F, OH)y  
А х – 1,  у –  2 
Б х – 2,   у –  2 
В х –  3,   у –  1 
Г х –  2,   у –  1 
 
 

9. Укажіть рядок, в якому наведено символи елементів, атоми яких 
мають лише позитивні ступені окиснення:  

А O, S, Ba;  
Б N, Rb, Cl;  



В Ca, C, Zn;  
Г Li, Mg, Al.  

 
 
10. Укажіть рівняння, яке описує добування нітратної кислоти в 
лабораторії: 

А NaNO3  + H2SO4(розб.)  = HNO3 + NaHSO4. 
Б NaNO3 + HCl = NaCl + HNO3. 
В NaNO3 + H2SO4(конц) = HNO3 + NaHSO4. 
Г 3NaNO3 + H3PO4 = Na3PO4 + 3HNO3. 

 
 
11. Укажіть пару назв неметалічних елементів, атоми яких у 
незбудженому стані мають по два неспарених електрони 

А Оксиген і Флуор 
Б Карбон і Фосфор  
В Сульфур і Хлор 
Г Силіцій і Сульфур  

 
 
12. Виберіть чинник, що впливає на довжину хімічного зв’язку:  

А електронегативність атомів, що утворюють зв’язок;  
Б полярність зв’язку;  
В радіуси атомів, що утворюють зв’язок;  
Г заряди ядер атомів, що утворюють зв’язок.  

 
 
13. Укажіть елемент Е, що бере участь в ланцюгу перетворень  

Е →   ЕО3 →  Н2ЕО4 →  К2EO4  
А Бор 
Б Манган. 
В Фосфор. 
Г Хром. 

 
 
14. Укажіть, який з перелічених розчинів не проводить електричного 
струму: 

А Водний розчин вуглекислого газу. 
Б Розчин азоту у воді. 
В Водний розчин хлороводню. 
Г Розчин кухонної солі у воді. 

 
 
15. Укажіть кількість аніонів, що утвориться під час повної дисоціації 
3 моль алюмокалієвих галунів: 



А 3. 
Б 4. 
В 6. 
Г 12. 

 
 

16. Укажіть скорочене йонно-молекулярне рівняння, що відповідає 
взаємодії між кальцій карбонатом і нітратною кислотою: 

А CO3
2- 

 + 2H+→ H2CO3. 
Б Ca2+ + CO3

2-→ CaCO3. 
В CO3

2-
 + 2H+ → H2O + CO2. 

Г CaCO3 + 2H+→ Ca2+ + H2O + CO2. 
 
 
17. Укажіть реакцію, що не буде відбуватись у водному розчині: 

А Ni + Cu(NO3)2 →. 
Б Zn + FeSO4 →. 
В Ag + Cu(NO3)2 →. 
Г Fe + NiSO4 →. 

 
18. Укажіть пару речовин, між розчинами яких не буде відбуватись 
хімічна взаємодія: 

А Na2SO4 і Ca(OH)2 
Б СoSO4 i NH3·H2O 
В CaCl2 i Pb(NO3)2 
Г BaCl2 i H2SіO3 

 
19. Укажіть практичне використання  азоту 

А охолоджувальний агент 
Б виробництво амоніаку 
В інтенсифікація процесу дихання 
Г виготовлення гуми 

 
20. Виберіть правильний  запис продуктів у схемі реакції: 

А Cu + HCl  → CuCl2 + H2. 
Б Cu + H2SO4(конц)  → CuSO4 + SO2 + H2. 
В Cu + HNO3(конц)  → Cu(NO3)2 + N2 + H2O. 
Г Cu + H2SO4(конц)  → CuSO4 + SO2 + H2O. 

 
 
21. Визначте правильний запис взаємодії фосфору з розбавленою 
нітратною кислотою: 

А P + HNO3 = P2O3 + NO2 + H2O.  
Б P + HNO3 + H2O = H3PO4 + NO.  



В P + HNO3 = H3PO4 + NO2 + H2O.  
Г P + HNO2 = H3PO4 + NO2 + H2O.  

 
 
22. Напишіть молекулярне рівняння реакції за наведеною схемою  

Al(ОН)3 + НNO3 → Al(NO3)3 + …… , 
укажіть відносну молекулярну масу відсутнього у схемі продукту реакції 

А 18 
Б 40 
В 98 
Г 160 
 

23.  Визначте речовини 3 та 4, якщо відомо, що вата 1, змочена 
галогенідом Натрію, після пропускання через трубку продукту взаємодії 
речовин 3 та 4, набуває червоного забарвлення, а вата 2, змочена іншим 
галогенідом Калію – сіро-фіолетового. 

 
 3 4 

А HCl KMnO4 
Б H2SO4 NaCl 
В H2O CaC2 
Г H2O2 MnO2 

 
 
24.  Укажіть, до якого типу належить реакція 

C2H5OH +3O2 2CO2     +   3H2O
t0

 
А Заміщення.  
Б Приєднання.   
В Відщеплення.   
Г   Окиснення.   

 
 
25. Визначте ряд, укладений гомологами: 

А етен, бут-1-ен, бут-2-ен 
Б бензен, толуен, етилбензен 



В пропен, етен, пент-2-ен 
Г пропан, пропен, пропін 

 
 
26. Укажіть реакцію, в результаті якої неможливо добути пропан 

А C2H5Cl + 2Na + CH3Cl →. 
Б С3Н6 + H2 →. 
В С3Н4 + 2H2 →. 
Г 2C2H5Cl + 2Na → 

 
 
27. Визначте назву алкену, структурна формула якого: 
 

H3C H2C CHCH

C3H7

CH2 
 

А 3-пропілпент-1-ен. 
Б 3-пропілпент-4-ен. 
В 3-етилгекс-1-ен. 
Г 3-етилгекс-5-ен . 

 
 
28. Укажіть назви речовин Х, Y, (Y)n у наведеній схемі перетворень:  
 

n
Y)1n(HCl1C1500

4 )Y(YXCH  → → → −+°
 

 
А Етан, хлороетан, поліізопрен. 
Б Етен, хлороетан, поліхлоропрен. 
В Етин, вінілхлорид, полівінол. 
Г Ацетилен, вінілхлорид, полівінілхлорид. 

 
 
29. Укажіть речовину, що не є полімером 

А Крохмаль 
Б Білок 
В Графіт 
Г Олеїнова кислота 

  
 
30.  Укажіть ряд, укладений з речовин, що послідовно відповідають 
буквам А, В, С у схемі перетворень 

Пропан-1-ол  →
〉 .)конц(42SOH,C140t 

   A → 2Br  B  → )(спиртKOH
 C 

 



А C4H8, C4H8Br2, C4H6. 
Б C3H6, C3H7Br, C3H7ОН. 
В C3H6, C3H6Br2, C3H4. 
Г C3H7−O–C3H7, C3H6Br–O–C3H7, C3H6(ОН)–O–C3H7. 

 
 
 
31. Визначте кількість речовин, зображених формулами 

C2H5

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

 
А Одна. 
Б Дві. 
В Три. 
Г Чотири. 

 
 
32. Визначте, з якою речовиною прореагує 2-метилбутан-1-ол  

А розчином натрій гідроксиду. 
Б металічним натрієм. 
В воднем. 
Г водою. 

 
 
33.  Визначте реагенти А і В у ланцюгу перетворень 

С2Н5ОН →A  Альдегід →B  Кислота 
А H2O, Cu(OH)2. 
Б Na, KMnO4 (водний розчин).  
В О2, NaOH (спиртовий розчин). 
Г CuO, Ag2O (амоніачний розчин).  

 
 
34.  Виберіть ряд, укладений з речовин, з якими реагує Сu(ОН)2 

А Глюкоза, гліцерол, білок. 
Б Етанол, рибоза, глюкоза. 
В Фенол, етаналь, метанол. 
Г Сахароза, бензен, гліцерол. 
 
 

 
У завданнях 35-40 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених 
ЦИФРАМИ, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, 



позначений БУКВОЮ. Поставте позначки в полях для фіксації 
відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). 
 
35. Установіть відповідність між порціями речовин та загальною 
кількістю атомів у їх складі 

порція речовини кількість атомів 
1 водень масою 1 г А 0,25 моль 
2 кисень масою 4 г  Б 0,5 моль 
3 азот масою 7 г В 1 моль 
4 метан масою 8 г  Г 1,5 моль 
  Д 2,5 моль 

 
 
36. Установіть відповідність між електронною конфігурацією останнього 
енергетичного рівня та вищою валентністю елемента у сполуках: 
електронна конфігурація вища валентність 
1 2s2 2p2  А один 
2 3s2 3p1 Б два 
3 2s2 2p4   В три 
4 3s1 Г чотири 
  Д шість 

 
 
37. Установіть відповідність між тривіальними  назвами речовин та їх 
формулами 
  назва   формула 
1 Кальцинована сода А Na2CO3 
2 Питна сода Б NaOH 
3 Каустична сода В K2CO3 
4 Поташ  Г NaHCO3 
  Д KOH 

 
 
38. Установіть відповідність між класами органічних сполук та 
характеристичними (функціональними) групами: 

класи групи 
1 кислоти А –СОNH2 
2 спирти Б –NH2 
3 аміни В –ОН 
4 альдегіди Г –СOОH 
  Д –СНО 

 
 
39. Установіть відповідність між речовинами та матеріалами на їх основі 



    матеріал    речовина 
1 деревина А поліізопрен 
2 гума Б капрон 
3 метал В целюлоза 
4 скло Г залізо 
  Д сода, пісок, вапняк 

 
 
40. Установіть відповідність між властивістю фенолу та галуззю 
застосування одержаного з нього продукту 
   властивість галузь застосування 
1 Здатність нітруватись А медицина 
2 Здатність взаємодіяти з метаналем Б Виготовлення вибухівки 
3 Антисептичні властивості В Виробництво волокон 
4 Здатність гідруватись Г Виробництво пластмас 
  Д Універсальний розчинник 

 
 
 
У завданнях 41, 42 розташуйте факти (явища, процеси тощо) у 
правильній послідовності. Позначте позначки у полях для фіксації 
відповіді на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). 
Цифрі 1 має відповідати вибраний Вами перший факт, цифрі 2 – другий, 
цифрі 3 – третій, цифрі 4 – четвертий. 
 
41.Укажіть послідовність дії реагентів у схемі перетворення 

2SO4X
S3X

Zn2X
4ZnSO1X

Zn  → → →→  
А O2,  
Б Al,  
В H2SO4(p),  
Г H2SO4(к)    

 
 
 
42.  Установіть послідовність початкової сполуки та основних продуктів 
гідролізу 

А Декстрини 
Б Крохмаль 
В Глюкоза 
Г Мальтоза   

 
 



Виконайте завдання 43-50. Одержані числові відповіді запишіть у 
зошиті. Увага! Значення відносних атомних мас хімічних елементів під 
час обчислень округлюйте до ЦІЛИХ. 
 
43. Обчисліть об’єм (у дм3) кисню (н.у.), необхідний для спалювання 
ацетилену об’ємом 20 дм3.   
 
 
 
44.  До розчину лугу масою 200 г з масовою часткою натрій гідроксиду 0,05 
добавили натрій оксид масою 3,1 г. Обчисліть масу (в г) розчиненої речовини 
в утвореному розчині.   
 
 
 
 
45. Сплав міді з алюмінієм масою 1 г обробили надлишком концентрованого 
розчину натрій гідроксиду. Під час цього виділився газ об’ємом 1120 см3 
(н.у.). Обчисліть масову частку (у %) міді у сплаві.   
 
 
 
 
 
46. Лугу, що утворився в результаті взаємодії натрію з водою, вистачило для 
нейтралізації нітратної кислоти масою 25,2 г. 

а) Обчисліть масу (в г) натрію, що прореагував з водою.  
б) Обчисліть об’єм водню (в дм3), що виділився під час одержання 
лугу.   

 
 
 
 
 
47. Унаслідок спалювання органічної речовини масою 12 г  утворився 
вуглекислий газ кількістю речовини 0,4 моль і вода масою 7,2 г. Відносна 
густина парів цієї речовини за киснем становить 1,875.  

а) Виведіть молекулярну формулу речовини. У відповіді запишіть 
число, що дорівнює сумі індексів у виведеній формулі.  
б) Обчисліть кількість речовини (моль), що окиснили.  

 
 
 
 
 



48.  Обчисліть масу (у т) триацетату целюлози, що можна одержати з 
відходів деревини масою 8,1 т, у якій масова частка целюлози складає 50 %, 
якщо відносний вихід становить 75 % (розрахунок здійсніть на одну 
елементарну ланку).  
 
 
 
 
 
 
49.  Використовуючи метод електронного балансу перетворіть схему реакції  

NaBiO3 + H2SO4 + MnSO4 → Bi2(SO4)3 + HMnO4 + H2O + Na2SO4 
на хімічне рівняння і укажіть коефіцієнт перед відновником.  
 
 
 
 
 
50. Під час спалювання суміші, що складалась з перших представників 
гомологічного ряду первинних і вторинних амінів, масою 107 г утворився 
азот об’ємом 33,6 дм3. Обчисліть масову частку (у %) найпростішого аміну у 
суміші.   
 
 


	ТАБЛИЦЯ

