
Контрольна робота з хімії для 10 класу (16.03-20.03) 

Контрольна робота «Оксигеновмісні органічні речовини, вуглеводи» 

1. Визначити класи сполук, дати назви речовин, формули яких. 

a. C2H5CHO; 

b. HCOOH; 

с. CH3OH. 

2. До вуглеводів належать: 

a.  білки 

b.  поліетилен 

c.  моносахариди 

 

3.  Моносахаридами є: 

 

a. глюкоза 

b. глікоген 

c. мальтоза 

4. Якісний і кількісний склад глюкози виражається хімічною 

формулою: 

 

a. C6H10О5 

b. C6H12О6 

c. Cn(H2О)m 

  

5. І крохмаль і глікоген є представниками: 

 

a.  поліаміди 

b.  дисахаридів 

c.  полісахаридів 

 

6. Масові частки елементів однакові в речовинах: 

 

a. глюкоза C6H12О6  і фруктоза C6H12О6 

b. фруктоза C6H12О6 і рибоза C5H10О5 

c. рибоза C5H10О5 і дезоксирибоза C5H10О4 

 

7. Глюкоза за складом молекули є: 

 

a. багатоатомним спиртом 

b. альдегідоспирт 

c.  альдегідом 

 

 



 

8. Речовини, що відповідають формулі Cn(H2О)m, і належать до 

вуглеводів: 

 

a. C12H22О11 

b. CH3СООН 

c. С2Н5ОН 

 

9.  Вкажіть загальну формулу насичених одноатомних спиртів: 

a. СnH2n        b. СnH2n+2        c. СnH2n+1ОН 

 

10.  Вкажіть формулу оцтової кислоти: 

a. СН3СОН    b. СН3СООН     c. СН3СООСН3 

 

11.  Вкажіть фізичні властивості гліцеролу: 

a. рідина з специфічним запахом; 

b. сиропоподібна рідина, безбарвна; 

c. легший за воду; 

d. важчий за воду. 

 

12.  Глюкоза належить до: 

a. багатоатомних спиртів; 

b. фенолів; 

c. альдегідоспиртів. 

 

13.  Якісна реакція на гліцерол це реакція з: 

a. купрум (ІІ) оксидом; 

b. купрум (ІІ) гідроксидом; 

c. натрій карбонатом. 

 

14.  Вкажіть речовини з якими взаємодіє оцтова кислота: 

a. карбон (ІІ) оксид; 

b. натрій оксид; 

c. магній. 

 

15. Відносна молекулярна маса глюкози: 

a. 90;          b. 180;          c.130. 

 

Достатній рівень 

1. Напишіть рівняння реакцій слідуючих перетворень. Вкажіть 

умови їх протікання. 

 

Глюкоза – етанол – етаналь – етанова кислота – метиловий естер етанової 

кислоти 



 

2. Напишіть визначення: вуглеводи, жири  

3. встановіть відповідність між назвою речовини та формулою її 

гомолога: 

1) Метанол    a) CH3-CH2-COOH 

2) Мурашина кислота  b) CH3-CH2-OH 

3) Пропен    c) C2H4 

4) Толуен    d) CH3-CH2-C6H5 

Високий рівень  

1. Який об’єм 80 % оцтової есенції густиною 1,070 г/мл необхідний 

для приготування 200 мл 6 % оцту з густною1, 007 г/мл. 80%, 6% - 

масові частки оцтової кислоти в есенції та оцті. 

 


