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Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з хімії
Зміст завдання та правильна відповідь
Відповідність завдання Програмі
зовнішнього незалежного оцінювання з хімії
Відносні атомна і молекулярна маси, молярна
маса, кількість речовини.
Закон Авогадро.
Розміщення металічних і неметалічних
елементів у періодичній системі.
Склад атома. Поняття нуклон, нуклід, ізотопи.
Основні типи хімічного зв’язку. Вміння
прогнозувати тип хімічного зв’язку в сполуці.
Типи
кристалічних
ґраток
(атомні,
молекулярні,
йонні,
металічні).
Вміння
визначати типи
кристалічних ґраток в
речовині.
Швидкість
хімічної реакції.
Вміння
аналізувати вплив концентрації реагентів,
величини поверхні їхнього контакту на
швидкість хімічної реакції.
Хімічна реакція. Зовнішні ефекти, що
супроводжують хімічні реакції.
Уміння прогнозувати зовнішні ефекти, що
супроводжують хімічні реакції. Забарвлення
індикаторів
(універсального,
лакмусу,
фенолфталеїну, метилоранжу) у кислому,
лужному і нейтральному середовищах.
Поняття електролітична дисоціація. Уміння
складати схеми електролітичної дисоціації
основ, кислот, солей; йонно-молекулярні
рівняння за молекулярними рівняннями.
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Суміші однорідні (розчини) й неоднорідні
(суспензія, емульсія, піна, аерозоль). Уміння
аналізувати вплив температури, тиску (для
газів) на їх розчинність у воді.
Уміння розрізняти несолетворні (CO, N2O, NO,
SiO) й солетворні оксиди (кислотні, основні,
амфотерні).
Знання хімічних властивостей нерозчинних
основ (взаємодія з кислотами, розкладання під
час нагрівання).
Генетичні зв’язки між класами неорганічних
сполук . Взаємодія кислотних оксидів із водою.
Рівняння реакцій, які використовують для
зменшення або усунення твердості води
(кип’ятінням, додаванням соди або вапна).
Амфотерність оксиду та гідроксиду Алюмінію.
Уміння визначати можливість перебігу реакції
обміну між електролітами в розчині.
Ряд активності металів. Явище
способи захисту металів від корозії.

корозії,

Назви та формули найважливіших сполук
лужних і лужноземельних елементів.
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Хімічні
властивості,
добування
та
застосування алюмінію. Уміння складати
рівняння реакцій, які характеризують хімічні
властивості алюмінію (взаємодія з киснем,
галогенами, сіркою, розчинами кислот, лугів та
солей).
Фізіологічна роль йонів Феруму.
Способи добування гідроген хлориду.
Хімічні властивості кисню, оксидів Сульфуру.
Уміння визначати в окисно-відновній реакції
окисник і відновник, процеси окиснення і
відновлення.
Хімічні властивості нітратів.
Прості речовини Карбону.
Знання
складу простих речовин Карбону
(графіт, алмаз, карбін).
Найважливіші елементи-органогени, органічні
сполуки.
Явище гомології; гомологи, гомологічний ряд,
гомологічна різниця.
Загальна формула алканів.
Хімічні властивості алкенів. Уміння складати
рівняння реакцій, що характеризують хімічні
властивості алкенів.
Хімічні властивості алкінів. Уміння складати
рівняння реакцій, що характеризують хімічні
властивості ацетилену (реакція М. Кучерова)
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Властивості та добування бензену.

Продукти переробки нафти.
Класифікація спиртів.

Властивості альдегідів.
Властивості карбонових кислот.
Жири – естери гліцеролу і вищих карбонових
кислот. Гідроліз жирів.
Структурна
формула
відкритої
форми
молекули глюкози.
Властивості амінів. Уміння складати рівняння
реакцій, що відображають хімічні властивості
насичених амінів (реакція горіння).
Кольорові реакції на білки.
Синтетичні високомолекулярні речовини і
полімерні матеріали на їх основі. Уміння
складати рівняння реакцій полімеризації з
утворенням
найважливіших
полімерів
(полібутадієну).
Властивості целюлози.
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Уміння розрізняти типи реакції за кількістю
реагентів і продуктів.

Основні класи неорганічних сполук.

Номенклатура органічних сполук.
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Класифікація органічних сполук.

Будова атома.
;

;

;

;

;

Уміння аналізувати зміни радіусів атомів у
періодах і підгрупах.

;

;

;

Генетичні зв’язки між класами неорганічних
сполук. Уміння складати рівняння реакцій між
неорганічними сполуками різних класів.
Генетичні зв’язки між класами неорганічних
сполук.

;

;

;

;
Встановлення генетичних зв’язків між різними
класами органічних сполук.

;

;

;
Встановлення генетичних зв’язків між різними
класами органічних сполук

;
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;

;
Поняття окисник, відновник, окиснення,
відновлення. Уміння використовувати метод
електронного балансу для перетворення схеми
окисно-відновної реакції на хімічне рівняння.
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Номенклатура органічних сполук.
Уміння називати органічні сполуки за
структурними формулами, використовуючи
номенклатуру IUPAC.
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Обчислення в хімії. Розв’язування задач за
хімічними формулами.
Обчислення в хімії. Розв’язування задач за
хімічними формулами.

112
Обчислення в хімії. Вираження кількісного
складу суміші.
25
Обчислення в хімії. Алгоритми розв’язку задач
за рівняннями реакції.
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Обчислення в хімії. Алгоритми розв’язку задач
за рівняннями реакції. Уміння виконувати
обчислення, якщо речовини наявні в надлишку.
42
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Обчислення в хімії. Уміння обчислювати
масову частку розчиненої речовини в розчині,
масу (об’єм) розчину та розчинника, масу
розчиненої речовини.
Обчислення в хімії. Алгоритми розв’язку задач
за рівняннями реакції. Уміння виконувати
обчислення, якщо речовини містять домішки.
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Обчислення в хімії. Алгоритми розв’язку задач
за рівняннями реакції. Розв'язування задач на
виведення формули сполуки.
6

