
 

     Варіант  

 

1. Напишіть формули наведених речовин та розподіліть ці речовини за класами неорганічних речовин: 

1)купрум (І) гідроксид,    2)хлоридна кислота,  

3)калій ортофосфат,   4)ферум (ІІІ) карбонат, 

5)купрум (І) бромід,   6) ферум (ІІ) нітрат,  

7)кальцій силікат,     8)сульфітна кислота, 

9)хром (ІІІ) оксид,    10)карбон (ІI) оксид, 

11)цезій гідроксид,    12)купрум(ІІ) гідроксид, 

13)карбонатна кислота,  14)карбон (IV) оксид, 

2. Напишіть три речовини різних класів, які реагуватимуть з калій сульфатом відповідні рівняння реакцій. 

3. . Дано:  1) сульфатну кислоту,   10) магній,  

2) калій гідроксид,    11) мідь,  

3) натрій сульфід,    12) кальцій карбонат,  

4) аргентум нітрат,    13) залізо,  

5) вуглекислий газ,    14) купрум (ІІ) оксид. 

6) плюмбум (ІІ) силікат,  15) ортофосфатну кислоту 

7) цинк гідроксид   16) ферум (ІІІ) оксид 

8) сульфур (IV) оксид,   17) натрій оксид 

9) барій сульфат   18) барій  

Складіть рівняння можливих реакцій кожної із речовин з барій оксидом. 

4. Здійснити такі перетворенння: 

Ba→Ba(OH)2→Ba(NO3)2→BaCO3→BaCl2 

Назвіть учасників і тип реакції. 

5. Яка маса міді прореагувала  з меркурій (ІІ) сульфатом , якщо утворилася ртуть масою 80,4 г ? 

 

 

 

 

     Варіант  

 

1. Напишіть формули наведених речовин та розподіліть ці речовини за класами неорганічних речовин: 

1)алюміній силікат,    2)хром (ІІІ) гідроксид,  

3)калій йодид,    4)сульфатна кислота, 

5)кобальт (ІІ) хлорид,   6) плюмбум (ІІ) сульфіт,  

7)цинк хлорид,     8)нітратна кислота, 

9)плюмбум (ІІ) гідроксид,   10)сульфур (VI) оксид, 

11)барій карбонат,    12)калій нітрат, 

13)ферум (ІІІ) оксид,  14)купрум (ІІ) сульфат 

2. Напишіть три речовини різних класів, які реагуватимуть з натрій карбонатом. Напишіть відповідні 

рівняння реакцій. 

3. . Дано:  1) сульфатну кислоту,   10) магній,  

2) калій гідроксид,    11) мідь,  

3) натрій сульфід,    12) кальцій карбонат,  

4) аргентум нітрат,    13) залізо,  

5) вуглекислий газ,    14) купрум (ІІ) оксид. 

6) плюмбум (ІІ) силікат,  15) ортофосфатну кислоту 

7) цинк гідроксид   16) ферум (ІІІ) оксид 

8) сульфур (IV) оксид,   17) натрій оксид 

9) барій сульфат   18) барій  

Складіть рівняння можливих реакцій кожної із речовин з ортофосфатною кислотою. 

4. Здійснити такі перетворенння: 

Cl2→ NaCl → HCl→ CuCl2→AgCl 

Назвіть учасників і тип реакції. 

5. Яка маса сульфатної кислоти потрібна для добування бромоводню об’ємом 11,2 л (н.у.) ? 



 

Варіант  

 

1. Напишіть формули наведених речовин та розподіліть ці речовини за класами неорганічних речовин: 

1)барій ортофосфат,    2)хлоридна кислота,  

3)калій карбонат,    4)ферум (ІІІ) сульфід, 

5)алюміній бромід,    6) плюмбум (ІІ) силікат,  

7)натрій гідроксид,     8)нітратна кислота, 

9)хром (ІІІ) йодид,    10)сульфур (VI) оксид, 

11)барій фторид,    12)аргентум оксид, 

13)ортофосфатна кислота,  14)сульфур (IV) оксид, 

2. Напишіть 3 формули солей, з якими реагуватиме Mg. Складіть хімічні рівняння взаємодії даного металу з 

наведеними Вами солями.  

3. Дано:  1) сульфатну кислоту,   10) магній,  

2) калій гідроксид,    11) мідь,  

3) натрій сульфід,    12) кальцій карбонат,  

4) аргентум нітрат,    13) залізо,  

5) вуглекислий газ,    14) купрум (ІІ) оксид. 

6) плюмбум (ІІ) силікат,  15) ортофосфатну кислоту 

7) цинк гідроксид   16) ферум (ІІІ) оксид 

8) сульфур (IV) оксид,   17) натрій оксид 

9) барій сульфат   18) барій  

Складіть рівняння можливих реакцій кожної із речовин з кальцій оксидом. 

4. Здійснити такі перетворенння: 

Na → NaOH → Na2CO3 → NaCl → NaNO3 

Назвіть учасників і тип реакції. 

5. Яку масу кальцій гідроксиду можна добути з кальцій оксиду масою 1,4 г ? 

 

 

 

 

Варіант  

 

1. Напишіть формули наведених речовин та розподіліть ці речовини за класами неорганічних речовин: 

1)меркурій (ІІ) сульфат,    2)манган (ІІ) нітрат,  

3)станум (ІV) гідроксид,    4)сульфітна кислота,  

5)натрій силікат,     6)ферум (ІІІ) сульфат,  

7)магній бромід,     8)алюміній нітрат,  

9)цинк гідроксид,     10)сульфур (VI) оксид, 

11)барій сульфід,     12)натрій карбонат,  

13)манган (IV) оксид,   14)хлор (VII) оксид,  

2. Напишіть 3 формули солей, з якими реагуватиме Al. Складіть хімічні рівняння взаємодії даного металу з 

наведеними Вами солями.  

3. Дано:  1) сульфатну кислоту,   10) магній,  

2) калій гідроксид,    11) мідь,  

3) натрій сульфід,    12) кальцій карбонат,  

4) аргентум нітрат,    13) залізо,  

5) вуглекислий газ,    14) купрум (ІІ) оксид. 

6) плюмбум (ІІ) силікат,  15) ортофосфатну кислоту 

7) цинк гідроксид   16) ферум (ІІІ) оксид 

8) сульфур (IV) оксид,   17) натрій оксид 

9) барій сульфат   18) барій  

Складіть рівняння можливих реакцій кожної із речовин з сульфур (VI) оксидом. 

4. Здійснити такі перетворенння: 

S → SO2 → H2SO3 → K2SO3 →ZnSO3 

Назвіть учасників і тип реакції. 

5. Яку масу магній гідроксиду  слід узяти, щоб при взаємодії з сульфатною кислотою утворилася сіль масою 

4,5 г ? 



 

     Варіант  

 

1. Напишіть формули наведених речовин та розподіліть ці речовини за класами неорганічних речовин: 

1)калій карбонат,     2)кальцій гідроксид,  

3)флуоридна кислота,    4)натрій ортофосфат,  

5)натрій оксид,     6)ферум (ІІ) оксид,  

7)магній сульфід,     8)ванадій (V)оксид,  

9)цезій гідроксид,     10) літій бромід, 

11)нітроген (V) оксид,    12) калій силікат,  

13)кальцій хлорид,    14) купрум (І) оксид,  

2. Напишіть по три формули солей, які реагуватимуть з такою кислотою: сульфатною. Складіть відповідні 

хімічні рівняння.  

3. . Дано:  1) сульфатну кислоту,   10) магній,  

2) калій гідроксид,    11) мідь,  

3) натрій сульфід,    12) кальцій карбонат,  

4) аргентум нітрат,    13) залізо,  

5) вуглекислий газ,    14) купрум (ІІ) оксид. 

6) плюмбум (ІІ) силікат,  15) ортофосфатну кислоту 

7) цинк гідроксид   16) ферум (ІІІ) оксид 

8) сульфур (IV) оксид,   17) натрій оксид 

9) барій сульфат   18) барій  

Складіть рівняння можливих реакцій кожної із речовин з купрум сульфатом. 

4. Здійснити такі перетворенння: 

SO3 → Na2SO4 → NaI → Na2SO4 → BaSO4  

Назвіть учасників і тип реакції. 

5. Яку масу цинк гідроксиду треба взяти для добування калій цинкату масою 13,6 г? 

 

 

 

 

     Варіант  

 

1. Назвіть і здійсніть класифікацію речовин, формули котрих:  

1) NaOH,   2)Na2O,   3)NaNO3,    4)N2O5, 

5)HNO3,   6)Al(NO3)3,   7)HNO3,    8)KOH,  

9)HCl,   10)K3PO4,   11)Ca(OH)2,    12)H3PO4. 

13)H2SO4,   14)СаСО3 

2. Напишіть по три формули солей, які реагуватимуть з такою кислотою: ортофосфатною. Складіть 

відповідні хімічні рівняння.  

3. . Дано:  1) сульфатну кислоту,   10) магній,  

2) калій гідроксид,    11) мідь,  

3) натрій сульфід,    12) кальцій карбонат,  

4) аргентум нітрат,    13) залізо,  

5) вуглекислий газ,    14) купрум (ІІ) оксид. 

6) плюмбум (ІІ) силікат,  15) ортофосфатну кислоту 

7) цинк гідроксид   16) ферум (ІІІ) оксид 

8) сульфур (IV) оксид,   17) натрій оксид 

9) барій сульфат   18) барій  

Складіть рівняння можливих реакцій кожної із речовин з натрій карбонатом. 

4. Здійснити такі перетворенння: 

Zn → ZnO → ZnSO4 → Zn(OH) 2 → ZnCl2  

Назвіть учасників і тип реакції. 

5. Який об’єм вуглекислого газу (н.у.) може виділити з кальцій карбонату нітратна кислота масою 6,3 г? 



 

Варіант 

 

1. Напишіть формули наведених речовин та розподіліть ці речовини за класами неорганічних речовин: 

1)барій сульфат,      2)калій нітрат,  

3)сульфідна кислота,    4)ферум (ІІ) сульфід, 

5)карбонатна кислота,    6) плюмбум (ІІ) силікат,  

7)плюмбум (ІІ) сульфіт,     8)барій оксид, 

9)ферум (ІІІ) йодид,     10)фосфор (V) оксид, 

11)барій гідроксид,     12)натрій карбонат, 

13)магній гідроксид,    14)фосфор (IІІ) оксид, 

2. Напишіть 3 формули солей, з якими реагуватиме Ni. Складіть хімічні рівняння взаємодії даного металу з 

наведеними Вами солями.  

3. Дано:  1) сульфатну кислоту,   10) магній,  

2) калій гідроксид,    11) мідь,  

3) натрій сульфід,    12) кальцій карбонат,  

4) аргентум нітрат,    13) залізо,  

5) вуглекислий газ,    14) купрум (ІІ) оксид. 

6) плюмбум (ІІ) силікат,  15) ортофосфатну кислоту 

7) цинк гідроксид   16) ферум (ІІІ) оксид 

8) сульфур (IV) оксид,   17) натрій оксид 

9) барій сульфат   18) барій  

Складіть рівняння можливих реакцій кожної із речовин з натрій оксидом. 

4. Здійснити такі перетворенння: 

Ca → CaO → Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 →H3PO4  

Назвіть учасників і тип реакції. 

5. Який об’єм води необхідно взяти для взаємодії з літій оксидом, щоб утворилося 8,6 г гідроксиду?  

 

 

 

 

Варіант  

 

1. Назвіть і здійсніть класифікацію речовин, формули котрих:  

1) H2SiO3    2) CrO3,   3) Pb(OH)2    4) AlCl3   

5) Na2SiO3     6) CO2     7) MnBr2    8) Ba3(PO4)2   

9) AgF     10) Pb(NO3)4    11) CaI2    12) ZnO   

13) Li2CO3     14) H3PO4   

2. Напишіть 3 формули солей, з якими реагуватиме Zn. Складіть хімічні рівняння взаємодії даного металу з 

наведеними Вами солями.  

3. Дано:   1) нітратну кислоту,   10) магній,  

2) калій гідроксид,    11) мідь,  

3) натрій сульфід,    12) кальцій карбонат,  

4) аргентум нітрат,    13) залізо,  

5) вуглекислий газ,    14) купрум (ІІ) оксид. 

6) плюмбум (ІІ) силікат,  15) ортофосфатну кислоту 

7) цинк гідроксид   16) ферум (ІІІ) оксид 

8) сульфур (IV) оксид,   17) натрій оксид 

9) барій сульфат   18) барій  

Складіть рівняння можливих реакцій кожної із речовин з сульфатною кислотою. 

4. Здійснити такі перетворенння: 

Zn → ZnCl2 →Zn(OH)2 → ZnO →Zn(NO3)2  

Назвіть учасників і тип реакції. 

5. Яка маса нітратної кислоти може прореагувати з алюміній гідроксидом кількістю речовини 4 моль ? 



 

 

 

     Варіант  

 

1. Назвіть і здійсніть класифікацію речовин, формули котрих:  

1) MgS    2 ) Al(OH)3     3) Cr2(SO4)3     4) K2SO3   

5) SO2    6) K2S       7) SnSiO3     8) BaCl2  

9) Cr2(SO4)3   10) Cu2SO4    11) NO2     12) Be(NO3)2   

13) Mn2O7    14) Zn3(PO4)2   

2. Напишіть 3 формули солей, з якими реагуватиме  Fe. Складіть хімічні рівняння взаємодії даного металу з 

наведеними Вами солями.  

31) Дано:   сульфатну кислоту,    10) магній,  

2) калій гідроксид,    11) мідь,  

3) натрій сульфід,    12) кальцій карбонат,  

4) аргентум нітрат,    13) залізо,  

5) вуглекислий газ,    14) купрум (ІІ) оксид. 

6) плюмбум (ІІ) силікат,  15) ортофосфатну кислоту 

7) цинк гідроксид   16) ферум (ІІІ) оксид 

8) сульфур (IV) оксид,   17) натрій оксид 

9) барій сульфат   18) барій  

Складіть рівняння можливих реакцій кожної із речовин з магній гідроксидом. 

4. Здійснити такі перетворенння: 

P → P2O5 →H3PO4 → Na3PO4 →NaBr 

Назвіть учасників і тип реакції. 

5. Яку масу хром (ІІІ) оксиду можна добути з хром (ІІІ) гідроксиду масою 10,3 г ? 

 

 

 

 

 

     Варіант 

 

1. Назвіть і здійсніть класифікацію речовин, формули котрих:  

1) Na3PO4    2 ) Сr(OH)3     3) Al2(SO4)3     4) CaSO3   

5) HNO2    6) Na2S       7) SnSiO3     8) BaCl2  

9) ZnO   10) H3PO4    11) NO     12) Mg(NO3)2   

13) Cl2O7    14) Zn3(PO4)2   

2. Напишіть 3 формули солей, з якими реагуватиме плюмбум. Складіть хімічні рівняння взаємодії даного 

металу з наведеними Вами солями.  

3. Дано:  1) сульфатну кислоту,   10) магній,  

2) калій гідроксид,    11) мідь,  

3) натрій сульфід,    12) кальцій карбонат,  

4) аргентум нітрат,    13) залізо,  

5) вуглекислий газ,    14) купрум (ІІ) оксид. 

6) плюмбум (ІІ) силікат,  15) ортофосфатну кислоту 

7) цинк гідроксид   16) ферум (ІІІ) оксид 

8) сульфур (IV) оксид,   17) натрій оксид 

9) барій сульфат   18) барій  

Складіть рівняння можливих реакцій кожної із речовин з хлоридною кислотою. 

4. Здійснити такі перетворенння: 

CaCl2→ CaCO3 → CO2 →K2CO3 →BaCO3 

Назвіть учасників і тип реакції. 

5. Яка маса алюмінію може витіснити з сульфатної кислоти водень об’ємом 5,6 л (н.у.) ? 



 

     Варіант  

 

1. Напишіть формули наведених речовин та розподіліть ці речовини за класами неорганічних речовин: 

1)меркурій (ІІ) нітрат,    2)манган (ІІ) сульфат,  

3)магній оксид,     4)сульфатна кислота,  

5)натрій гідроксид,     6)ферум (ІІ) сульфат,  

7)кальцій хлорид,     8)барій нітрат,  

9)кальцій карбонат,     10) літій бромід, 

11)нітроген (V) оксид,    12)натрій карбонат,  

13)кальцій хлорид,    14)хлор (VII) оксид,  

2. Напишіть 3 формули солей, з якими реагуватиме купрум. Складіть хімічні рівняння взаємодії даного 

металу з наведеними Вами солями.  

3. Дано:  1)  сульфатну кислоту,   10) магній,  

2) калій гідроксид,    11) мідь,  

3) натрій сульфід,    12) кальцій карбонат,  

4) аргентум нітрат,    13) залізо,  

5) вуглекислий газ,    14) купрум (ІІ) оксид. 

6) плюмбум (ІІ) силікат,  15) ортофосфатну кислоту 

7) цинк гідроксид   16) ферум (ІІІ) оксид 

8) сульфур (IV) оксид,   17) натрій оксид 

9) барій сульфат   18) барій  

Складіть рівняння можливих реакцій кожної із речовин з літій карбонатом. 

4. Здійснити такі перетворенння: 

H2SO4 → H2 → H2O → KOH → Cu(OH)2  

Назвіть учасників і тип реакції. 

5. Який об’єм (н.у.) сульфур (IV) оксиду може прореагувати з кальцій гідроксидом масою 10г? 

 

 

 

 

 

     Варіант  

 

1. Напишіть формули наведених речовин та розподіліть ці речовини за класами неорганічних речовин: 

1)меркурій (ІІ) нітрат,    2)манган (ІІ) сульфат,  

3)магній оксид,     4)сульфатна кислота,  

5)натрій гідроксид,     6)ферум (ІІ) сульфат,  

7)кальцій хлорид,     8)барій нітрат,  

9)кальцій карбонат,     10) літій бромід, 

11)нітроген (V) оксид,    12)натрій карбонат,  

13)кальцій хлорид,    14)хлор (VII) оксид,  

2. Напишіть 3 формули солей, з якими реагуватиме меркурій. Складіть хімічні рівняння взаємодії даного 

металу з наведеними Вами солями.  

3. Дано:  1)  сульфатну кислоту,   10) магній,  

2) калій гідроксид,    11) мідь,  

3) натрій сульфід,    12) кальцій карбонат,  

4)  рґентум нітрат,    13) залізо,  

5) вуглекислий газ,    14) купрум (ІІ) оксид. 

6) плюмбум (ІІ) силікат,  15) ортофосфатну кислоту 

7) цинк гідроксид   16) ферум (ІІІ) оксид 

8) сульфур (IV) оксид,   17) натрій оксид 

9) барій сульфат   18) барій  

Складіть рівняння можливих реакцій кожної із речовин з літій оксидом. 

4. Здійснити такі перетворенння: 

MgO → Mg(NO3)2 → Mg(OH)2 → MgSO4 → MgCl2  

Назвіть учасників і тип реакції. 

5. Яка маса їдкого калі здатна прореагувати з карбон (IV) оксидом об’ємом 4,48 л (н.у.)? 



 

 

     Варіант  

 

1. Назвіть і здійсніть класифікацію речовин, формули котрих:  

1)HNO3;    2) NaOH;    3) K2CO3;    4) CuO  

5) Zn(OH)2;    6) Fe(OH)2  7) CaO   8) H2S;  

9) H2SO3    10) СаСО3;   11) CaS.  12) BaCl2 

13)P2O5   14)AlPO4 
2. Напишіть по три формули солей, які реагуватимуть з такою кислотою: нітратною.  Складіть відповідні 

хімічні рівняння.  

3. . Дано:  1) сульфатну кислоту,   10) магній,  

2) калій гідроксид,    11) мідь,  

3) натрій сульфід,    12) кальцій карбонат,  

4) аргентум нітрат,    13) залізо,  

5) вуглекислий газ,    14) купрум (ІІ) оксид. 

6) плюмбум (ІІ) силікат,  15) ортофосфатну кислоту 

7) цинк гідроксид   16) ферум (ІІІ) оксид 

8) сульфур (IV) оксид,   17) натрій оксид 

9) барій сульфат   18) барій  

Складіть рівняння можливих реакцій кожної із речовин з кальцій оксидом. 

4. Здійснити такі перетворенння: 

NaClO3 → NaCl →  HCl→ NaCl → NaOH 

Назвіть учасників і тип реакції. 

5. Яка маса цинк оксиду може прореагувати з хлоридною кислотою об’ємом 5,6 л? 

 

 

 

 

 

     Варіант  

 

1. Назвіть і здійсніть класифікацію речовин, формули котрих:  

1)Al2O3   2)BaCl2   3)Al(OH)3   4)HNO3 

5)Ba(NO3)2  6)AlCl3 K2CO3  7)KNO2   8)AlBr  

9)NO   10)KCl  11) NaOH  12) K2CO3 

13)FeSO4   14)H2SO4 

2. Напишіть по три формули солей, які реагуватимуть з такою кислотою: хлоридною.  Складіть відповідні 

хімічні рівняння.  

3. . Дано:  1) сульфатну кислоту,   10) магній,  

2) калій гідроксид,    11) мідь,  

3) натрій сульфід,    12) кальцій карбонат,  

4) аргентум нітрат,    13) залізо,  

5) вуглекислий газ,    14) купрум (ІІ) оксид. 

6) плюмбум (ІІ) силікат,  15) ортофосфатну кислоту 

7) цинк гідроксид   16) ферум (ІІІ) оксид 

8) сульфур (IV) оксид,   17) натрій оксид 

9) барій сульфат   18) барій  

Складіть рівняння можливих реакцій кожної із речовин з ферум (ІІ) гідроксидом. 

4. Здійснити такі перетворенння: 

S → H2S → SO2 → SO3 → K2SO4 

Назвіть учасників і тип реакції. 

5. Яка кількість речовини натрій оксиду може прореагувати з нітратною кислотою масою 25,2 г ? 



 

     Варіант  

 

1. Назвіть і здійсніть класифікацію речовин, формули котрих:  

1) Ca(NO3)2   2)Na2SO4  3)NaNO3   4)CaO  

5)K2SiO3    6)Al2O3   7)CaCO   8)KOH 

9)HNO3   10)CaS   11)Fe(NO3)3  12)P2O3  

13)CaBr2   14 ) Сr(OH)3 

2. Напишіть по три формули солей, які реагуватимуть з такою кислотою: сульфітною.  Складіть відповідні 

хімічні рівняння.  

3. . Дано:  1) сульфатну кислоту,   10) магній,  

2) калій гідроксид,    11) мідь,  

3) натрій сульфід,    12) кальцій карбонат,  

4) аргентум нітрат,    13) залізо,  

5) вуглекислий газ,    14) купрум (ІІ) оксид. 

6) плюмбум (ІІ) силікат,  15) ортофосфатну кислоту 

7) цинк гідроксид   16) ферум (ІІІ) оксид 

8) сульфур (IV) оксид,   17) натрій оксид 

9) барій сульфат   18) барій  

Складіть рівняння можливих реакцій кожної із речовин з нітроген (V) оксидом. 

4. Здійснити такі перетворенння: 

Са → СаО → Са(ОН)2 → СаСО3 → СаО 

Назвіть учасників і тип реакції. 

5. Яку масу калій хлориду можна добути, якщо в лабораторії є лише калій силікат масою 15, 4 г? 

 

 

 

 

 

     Варіант  

 

1. Назвіть і здійсніть класифікацію речовин, формули котрих:  

 

KCl K2SO3 HBr Na2S P2O5 AgNO3 NaNO3 

H3PO4 HCl Al(NO3)3 H2SiO3 FeO H2SO3 AlCl3 

 

2. Напишіть по три формули солей, які реагуватимуть з такою кислотою: е) сульфідною.  Складіть відповідні 

хімічні рівняння.  

3. . Дано:  1) сульфатну кислоту,   10) магній,  

2) калій гідроксид,    11) мідь,  

3) натрій сульфід,    12) кальцій карбонат,  

4) аргентум нітрат,    13) залізо,  

5) вуглекислий газ,    14) купрум (ІІ) оксид. 

6) плюмбум (ІІ) силікат,  15) ортофосфатну кислоту 

7) цинк гідроксид   16) ферум (ІІІ) оксид 

8) сульфур (IV) оксид,   17) натрій оксид 

9) барій сульфат   18) барій  

Складіть рівняння можливих реакцій кожної із речовин з сульфітною кислотою. 

4. Здійснити такі перетворенння: 

Li → Li2O → LiCl → LiNO3 → Li2SO4 → LiСO3 

Назвіть учасників і тип реакції. 

5. З якої маси натрій оксиду можна добути їдкий натр масою 2 г? 



 

     Варіант  

 

1. Назвіть і здійсніть класифікацію речовин, формули котрих:  

1)KOH,  2)CuSO4,  3)CaO,   4)NaCl, 

5)Mn(NO3)2,  6)HNO3,   7)H2CO3,   8)Сu(NO3)2  

9)BaSO4,   10)CuCl2,   11)NaOH,   12)MgO,  

13)H3PO4,   14)Al2(SO4)3. 

1.  
 

2. Напишіть по три формули солей, які реагуватимуть з такою кислотою: карбонатною.  Складіть відповідні 

хімічні рівняння.  

3. . Дано:  1) сульфатну кислоту,   10) магній,  

2) калій гідроксид,    11) мідь,  

3) натрій сульфід,    12) кальцій карбонат,  

4) аргентум нітрат,    13) залізо,  

5) вуглекислий газ,    14) купрум (ІІ) оксид. 

6) плюмбум (ІІ) силікат,  15) ортофосфатну кислоту 

7) цинк гідроксид   16) ферум (ІІІ) оксид 

8) сульфур (IV) оксид,   17) натрій оксид 

9) барій сульфат   18) барій  

Складіть рівняння можливих реакцій кожної із речовин з ферум (ІІ) оксидом. 

4. Здійснити такі перетворенння: 

Сu(NO3)2→Cu(OH)2→CuSO4→CuCl2 

Назвіть учасників і тип реакції. 

5. Який об’єм водню (н.у.) можна виділити з води масою 54 г? 

 

 

 

 

 

     Варіант 

 

1. Назвіть і здійсніть класифікацію речовин, формули котрих:  

1)NaCl   2)Ва(ОН)2;    3) СаО;    4) Cu(OH)2  

5)СО2;   6) СаСО3    7)КОН;   8) ВаО;  

9)NO2   10)К2СО3;     11) СаSO4   12) Н2О 

13) K2O  14) AlPO4 

2. Напишіть три речовини різних класів, які реагуватимуть з кальцій гідроксидом. Напишіть відповідні 

рівняння реакцій. 

3. . Дано:  1) сульфатну кислоту,   10) магній,  

2) калій гідроксид,    11) мідь,  

3) натрій сульфід,    12) кальцій карбонат,  

4) аргентум нітрат,    13) залізо,  

5) вуглекислий газ,    14) купрум (ІІ) оксид. 

6) плюмбум (ІІ) силікат,  15) ортофосфатну кислоту 

7) цинк гідроксид   16) ферум (ІІІ) оксид 

8) сульфур (IV) оксид,   17) натрій оксид 

9) барій сульфат   18) барій  

Складіть рівняння можливих реакцій кожної із речовин з сульфідною кислотою. 

4. Здійснити такі перетворенння: 

P→P2O5→H3PO4→Na3PO4→NaNO3 

Назвіть учасників і тип реакції. 

5. Яку масу ортофосфатної кислоти можна добути з фосфор (V) оксиду масою 35,5 г ? 



 

     Варіант  

 

1. Назвіть і здійсніть класифікацію речовин, формули котрих:  

1)K2SiO3   2)SO3,    3)CO2    4)AlI3  

5)Fe2O3   6)Fe(NO3)3   7)ZnBr2   8)Ca(OH)2  

9)K2SO3   10)FeCl2   11)H3PO4   12)Na2SiO3 

13)CuSO4   14)HC1 

2. Напишіть три речовини різних класів, які реагуватимуть з кальцій оксидом. Напишіть відповідні рівняння 

реакцій. 

3. Дано:  1) сульфатну кислоту,   10) магній,  

2) калій гідроксид,    11) мідь,  

3) натрій сульфід,    12) кальцій карбонат,  

4) аргентум нітрат,    13) залізо,  

5) вуглекислий газ,    14) купрум (ІІ) оксид. 

6) плюмбум (ІІ) силікат,  15) ортофосфатну кислоту 

7) цинк гідроксид   16) ферум (ІІІ) оксид 

8) сульфур (IV) оксид,   17) натрій оксид 

9) барій сульфат   18) барій  

Складіть рівняння можливих реакцій кожної із речовин з калій гідроксидом. 

4. Здійснити такі перетворенння: 

SO3→H2SO4→Al2(SO)3→Al(OH)3→Al2O3 

Назвіть учасників і тип реакції. 

5. Яку масу ферум (ІІ) хлориду можна добути з 2,8 г заліза ? 

 

 

 

 

     Варіант  

 

1. Напишіть формули наведених речовин та розподіліть ці речовини за класами неорганічних речовин: 

1)цинк ортофосфат,    2)літій сульфід,  

3)калій нітрат,    4)ферум (ІІІ) карбонат, 

5)аргентум бромід,    6) плюмбум (ІІ) силікат,  

7)магній гідроксид,     8)йодидна кислота, 

9)ферум (ІІІ) йодид,    10)ферум (ІІI) оксид, 

11)кальцій сульфат,    12)натрій нітрид, 

13)силікатна кислота,  14) фосфор (V) оксид, 

2. Напишіть три речовини різних класів, які реагуватимуть з магній сульфатом. Напишіть відповідні рівняння 

реакцій. 

3. Дано:  1) сульфатну кислоту,   10) магній,  

2) калій гідроксид,    11) мідь,  

3) натрій сульфід,    12) кальцій карбонат,  

4) аргентум нітрат,    13) залізо,  

5) вуглекислий газ,    14) купрум (ІІ) оксид. 

6) плюмбум (ІІ) силікат,  15) ортофосфатну кислоту 

7) цинк гідроксид   16) ферум (ІІІ) оксид 

8) сульфур (IV) оксид,   17) натрій оксид 

9) барій сульфат   18) барій  

Складіть рівняння можливих реакцій кожної із речовин з магній оксидом. 

4. Здійснити такі перетворенння: 

Сu→СuO→CaSO4→Cu(OH)2→CuCl2. 

Назвіть учасників і тип реакції. 

5. Який об’єм водню виділиться , якщо до розчину ортофосфатної кислоти добавити  34 г кальцію? 



 

     Варіант  

 

1. Напишіть формули наведених речовин та розподіліть ці речовини за класами неорганічних речовин: 

1)натрій силікат,     2)барій гідроксид,  

3)магній сульфат,    4)ферум (ІІІ) ортофосфат, 

5)алюміній гідроксид,   6) плюмбум (ІІ) силікат,  

7)натрій оксид,     8)сульфідна кислота, 

9)хром (ІІІ) сульфат,   10)сульфур (VI) оксид, 

11)літій нітрат,    12)кальцій оксид, 

13)флуоридна кислота,  14)силіцій (IV) оксид, 

2. Напишіть три речовини різних класів, які реагуватимуть з барій оксидом. Напишіть відповідні рівняння 

реакцій. 

3. . Дано:  1) сульфатну кислоту,   10) магній,  

2) калій гідроксид,    11) мідь,  

3) натрій сульфід,    12) кальцій карбонат,  

4) аргентум нітрат,    13) залізо,  

5) вуглекислий газ,    14) купрум (ІІ) оксид. 

6) плюмбум (ІІ) силікат,  15) ортофосфатну кислоту 

7) цинк гідроксид   16) ферум (ІІІ) оксид 

8) сульфур (IV) оксид,   17) натрій оксид 

9) барій сульфат   18) барій  

Складіть рівняння можливих реакцій кожної із речовин з купрум нітратом. 

4. Здійснити такі перетворенння: 

Сa→СaO→Ca(OH)2→Ca(NO3)2→CaCO3. 

Назвіть учасників і тип реакції. 

5. Який об’єм водню (н.у.) виділиться внаслідок реакції алюмінію масою 2,7. г з надлишком хлоридної 

кислоти? 

 

 

 

 

     Варіант   

 

1. Напишіть формули наведених речовин та розподіліть ці речовини за класами неорганічних речовин: 

1)арґентум бромід,     2)кадмій (ІІ) хлорид,  

3)манган (ІІ) нітрат,    4)магній ортофосфат, 

5)алюміній оксид,    6) кобальт (ІІ) гідроксид,  

7)натрій гідроксид,     8)карбонатна кислота, 

9)хром (ІІІ) хлорид,    10)сульфур (VI) оксид, 

11)барій фторид,    12)цезій оксид, 

13)ортофосфатна кислота,  14)станум (ІІ) гідроксид, 

2. Напишіть три речовини різних класів, які реагуватимуть з барій гідроксидом. Напишіть відповідні 

рівняння реакцій. 

3. . Дано:  1) сульфатну кислоту,   10) магній,  

2) калій гідроксид,    11) мідь,  

3) натрій сульфід,    12) кальцій карбонат,  

4) аргентум нітрат,    13) залізо,  

5) вуглекислий газ,    14) купрум (ІІ) оксид. 

6) плюмбум (ІІ) силікат,  15) ортофосфатну кислоту 

7) цинк гідроксид   16) ферум (ІІІ) оксид 

8) сульфур (IV) оксид,   17) натрій оксид 

9) барій сульфат   18) барій  

Складіть рівняння можливих реакцій кожної із речовин з магній сульфатом. 

4. Здійснити такі перетворенння: 

Zn→ZnSO4→ZnCl2→Zn(OH)2→ZnO. 

Назвіть учасників і тип реакції. 

5. Який об’єм водню (н.у.), можна добути з ортофосфатної кислоти масою 392 г ? 



 

     Варіант  

 

1. Напишіть формули наведених речовин та розподіліть ці речовини за класами неорганічних речовин: 

1)барій сульфат,     2)фосфор (ІІІ) оксид,  

3)калій оксид,    4)алюміній гідроксид, 

5)бромідна кислота,    6) силікатна кислота,  

7)цинк гідроксид,     8)кальцій сульфід, 

9)хром (ІІІ) фосфат,    10аргентум бромід, 

11)натрій фторид,    12)натрій оксид, 

13)барій нітрат,   14)станум (IV) оксид, 

 

2. Напишіть три речовини різних класів, які реагуватимуть з арґентум нітратом. Напишіть відповідні 

рівняння реакцій. 

3. . Дано:  1) сульфатну кислоту,   10) магній,  

2) калій гідроксид,    11) мідь,  

3) натрій сульфід,    12) кальцій карбонат,  

4) аргентум нітрат,    13) залізо,  

5) вуглекислий газ,    14) купрум (ІІ) оксид. 

6) плюмбум (ІІ) силікат,  15) ортофосфатну кислоту 

7) цинк гідроксид   16) ферум (ІІІ) оксид 

8) сульфур (IV) оксид,   17) натрій оксид 

9) барій сульфат   18) барій  

Складіть рівняння можливих реакцій кожної із речовин з алюміній оксидом. 

4. Здійснити такі перетворенння: 

 
Назвіть учасників і тип реакції. 

5. Яка маса їдкого калі потрібна для добування купрум (ІІ) гідроксиду масою 4,9 г ? 

 

 

     Варіант  

 

1. Напишіть формули наведених речовин та розподіліть ці речовини за класами неорганічних речовин: 

1)барій ортофосфат,    2)хлоридна кислота,  

3)калій карбонат,    4)ферум (ІІІ) сульфід, 

5)алюміній бромід,    6) плюмбум (ІІ) силікат,  

7)натрій гідроксид,     8)нітратна кислота, 

9)хром (ІІІ) йодид,    10)сульфур (VI) оксид, 

11)барій фторид,    12)аргентум оксид, 

13)ортофосфатна кислота,  14)сульфур (IV) оксид, 

2. Напишіть три речовини різних класів, які реагуватимуть з ортофосфорною кислотою. Напишіть відповідні 

рівняння реакцій. 

3. . Дано:  1) сульфатну кислоту,   10) магній,  

2) калій гідроксид,    11) мідь,  

3) натрій сульфід,    12) кальцій карбонат,  

4) аргентум нітрат,    13) залізо,  

5) вуглекислий газ,    14) купрум (ІІ) оксид. 

6) плюмбум (ІІ) силікат,  15) ортофосфатну кислоту 

7) цинк гідроксид   16) ферум (ІІІ) оксид 

8) сульфур (IV) оксид,   17) натрій оксид 

9) барій сульфат   18) барій  

Складіть рівняння можливих реакцій кожної із речовин з ферум (ІІІ) гідроксидом. 

4. Здійснити такі перетворенння: 

Алюміній → алюміній сульфат → алюміній гідроксид → алюміній хлорид  

                                                                                                                   ↓ 

натрій мета алюмінат ← алюміній оксид  

Назвіть учасників і тип реакції. 

5. Яку масу заліза можна відновити із залізної окалини  воднем об’ємом 3,36 л (н.у.) ?  


