
ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

за навчальний рік 

I варіант 

1. Загальна формула насичених одноосновних карбонових кислот:  

а) СnH2nСООН;  б)  СnH2n+1СООН;   в) СnH2n+2СООН.  

2. В реакцію срібного дзеркала вступає:  

а) пропанол;  б) пропаналь; в) гліцерин; г) пропанова кислота.  

3. Аміни — це похідні :  

а) алканів;  б) амоніаку;  в) алкенів;   г) бензену. 

 4.  Сахароза — це: 

а) моносхарид;  б) дисахарид;  в) полісахарид.  

5. Денатурація білка — це руйнування структури:  

а) первинної;     б) вторинної;    в)  вторинної та третинної. 

6. Дегідратація це:  

а) приєднання води;       б)відщеплення води;   в) приєднання водню;                              

г) відщеплення водню. 

7. Напишіть структурні формули таких речовин:  

а) мурашиної кислоти; б) 3-етил-6.6-диметилгептан-2-аміну.  

8. Напишіть рівняння реакцій:  

а) взаємодія оцтового альдегіду з Cu(OH)2;   б) взаємодія феніламіну з хлоридною 

кислотою.  

9. В реакцію естерифікації вступає: 

а) пропан;  б) пропаналь;      в) пропен;       г) пропанова кислота. 

10.  До полімерів належать:  

а) поліетилен;      б) бутадієн     в) каучук;       г) нонан. 

11. Сировиною для виробництва гуми є: 

а) синтетичний каучук;      б) лавсан;     в) ацетатне волокно;    г) поліетилен. 

12. Обчисліть масу гліцерину , що утвориться при взаємодії необхідної кількості 

калій гідроксиду із 9,8 кг триолеїну.  

13. Експериментальна задача. Визначте експериментально за допомогою 

характерних реакцій кожну з двох органічних речовин, узятих у розчинах: етаналь, 

сахарозу. 



ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

за навчальний рік 

II варіант 

1. Загальна формула альдегідів: 

 а) СnH2nСООН;  б)  СnH2n+1СОН;   в) СnH2n+2СОН.  

2.  Жири це:  

а) карбонові кислоти;  б) етери;     в) естери;       г) альдегіди.  

3. Триолеїн на відміну від тристеарину, реагує з:  

а) водою;  б) воднем;  в) лугом;  г) натрій хлоридом.  

4. Виберіть зв'язок який називають пептидним:  

а)  — СО — О — ;     б) — СО — NH —; в) — СО — NH2 —;   г) — СООН — NH —. 

 5. Мальтоза — це:  

а) моносхарид;     б) дисахарид;  в) полісахарид;    г) олігосахарид.  

6. Дегідрування це: 

а) приєднання води;   б) приєднання водню;    в) відщеплення води;  г) відщеплення 

водню. 

7. Напишіть структурні формули таких речовин:  

а) пентаналю; б) 2,3-диметил-5-аміногексанова кислота. 

8. Напишіть рівняння реакцій:  

а) взаємодія оцтової кислоти з кальцієм;      б) взаємодія аніліну з бромом. 

9. В реакцію срібного дзеркала вступає: 

а) пропанол;   б) пропаналь;   в) гліцерин;    г) пропанова кислота. 

10. До  полімерів належать:  

а) білки;   б) гліцерин;     в) жири;     г) крохмаль. 

11. Сировиною для виробництва синтетичного каучуку є:  

а) бутадієн-1,3;        б) капрон;       в) ацетилен;       г) пропен. 

12 . Внаслідок гідролізу сахарози масою 700 г добули глюкозу масою 360 г. 

Визначте масову частку домішок, що мітяться у сахарозі.  

13. Експериментальна задача. Визначте експериментально за допомогою якісних 

реакцій етаналь і глюкозу. 


