
Група ФБЗ-11М 

 

№
п/
п 
 

Варіант 

1 Варіант 1 
 

1. Записати електронну формулу іону Mg2+
 

2. Укажіть, які з наведених солей підлягають гідролізу: 
а) Na2S; 
б) KI; 
в) NaNO3; 
г) CuCl2. 

Відповідь підтвердіть складанням рівнянь реакції гідролізу в 
молекулярній та йонній формах та вкажіть тип середовища. 
 
3. Здійсніть наступні перетворення:  

AlAl2O3AlCl3Al(NO3)3Al(OH)3Na3[Al(OH)6]. 

4. Визначте  методом йонно-електронного балансу коефіцієнти в 
рівняннях, вкажіть окисник та відновник: 
MnO2 + HCl  MnCl2 + Cl2 + H2O  
 
5. Розрахувати масову частку сульфатної кислоти (в %), молярну 
концентрацію (СМ)  та молярну концентрацію еквівалента (Се) розчину, якщо 
20 г кислоти розчинили 180 г води (густина розчину 1,15 г/мл) 
 
 

2 Варіант 2 
 

1. Складіть електронну формулу сульфід-іону 2S .  

2. Визначте, які з наведених солей підлягають гідролізу:   

  Складіть рівняння реакцій гідролізу в молекулярній та 

іонній формах та вкажіть типи середовища. 

NaCl; 2 3K SO ;

3 2Zn(NO ) ; 2 4K SO .

3. Здійсніть наступні перетворення: 
HNO3Cu(NO3)2NO2HNO3NH4NO3NH3 
4. Визначте  методом йонно-електронного балансу коефіцієнти в рівнянні, 
вкажіть окисник та відновник: 
KMnO4 + Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O  
5. Визначте масову частку натрій сульфату в розчині, що добутий при 
розчиненні 10 г Na2SO4·10H2O в 100 г води. 

3 Варіант 3 
 

1. Складіть електронну формулу хлорид-іону Cl .  

2. Визначте, які з наведених солей підлягають гідролізу:   

  Складіть рівняння реакцій гідролізу в молекулярній та іонній 
формах та вкажіть типи середовища. 

2FeBr ; 2 3Na CO ;
KCl; NaBr.



3. Здійсніть наступні перетворення: 

Сірка→цинк сульфід→сірководень→сульфур (ІV) оксид→натрій 
сульфіт→натрій сульфат 
4. Визначте  методом йонно-електронного балансу коефіцієнти в рівнянні, 
вкажіть окисник та відновник: 
Cu + H2SO4(конц.)  CuSO4 + SO2 + H2O  
5. Визначте масову частку купрум (II) сульфату в розчині, який утворився при 
розчиненні разом 10 г мідного купоросу CuSO4 ·5H2O в 150 мл води. 

4 Варіант 4 
 

1. Складіть електронну формулу йону Натрію  +Na
2. Визначте, які з наведених солей підлягають гідролізу:   

  Складіть рівняння реакцій гідролізу в молекулярній та 

іонній формах та вкажіть типи середовища. 

3Cr Cl ; 2 4K SO ;

3CH COONa; NaI.

3. Здійсніть наступні перетворення: 
1) C  CO2  CaCO3  CaO  Ca(OH)2  CaCl2 

2) Залізо → ферум (ІІІ) хлорид → ферум (ІІІ) сульфат →ферум (ІІІ) гідроксид 
→ ферум (ІІІ) оксид → залізо 

4. Визначте  методом йонно-електронного балансу коефіцієнти в рівнянні, 
вкажіть окисник та відновник: 
NaCl + K2Cr2O7 + H2SO4  Na2SO4 + Cl2 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O 
5. Розрахувати масову частку магній хлориду (в %), молярну концентрацію 
(СМ)  та молярну концентрацію еквіваленту розчину, якщо  5 г солі розчинили 
75 г води (густина розчину 1,02 г/мл) 

 
5 Варіант 5 

 

1. Складіть електронну формулу йону Калію  +K
 

2. Визначте, які з наведених солей підлягають гідролізу:  

   Складіть рівняння реакцій гідролізу в 

молекулярній та іонній формах та вкажіть типи середовища. 

2 4Na SO ;

4NH Cl; 3 4Na PO ; K Cl.

 
3. Здійсніть наступні перетворення: 
кисень←калій хлорат←хлор→хлоридна кислота→барій хлорид→аргентум 
хлорид 
 
4. Визначте  методом йонно-електронного балансу коефіцієнти в рівнянні, 
вкажіть окисник та відновник : 
Al + HNO3(розв.)  Al(NO3)3 + N2O + H2O  
 
5. Визначте масу води, в якій треба розчинити 20 г мідного купоросу, щоб 
утворився розчин купрум (II) сульфату з масовою часткою розчиненої 
речовини 4 %. 

 
6 Варіант 6 

 

1 Складіть електронну формулу флуорид-іону F .  
 
2. Визначте, які з наведених солей підлягають гідролізу. Складіть рівняння 



реакцій гідролізу в молекулярній та іонній формах та вкажіть типи 
середовища. 
1) MgCl2 

2) КCl 
3) CrІ3 
4) NаCl 
 
3. Здійсніть наступні перетворення: 
Вуглецькарбон (ІІ) оксидкарбон (ІV) оксид натрій карбонаткальцій 
карбонат  вуглекислий газ 
 
4. Визначте  методом йонно-електронного балансу коефіцієнти в рівнянні, 
вкажіть окисник та відновник: 
KMnO4 + HCl  MnCl2 + Cl2 + КCl + H2O  
 
5. Визначте масову частку солі у розчині, який добуто при  розчинені  2 моль 
калій сульфату в 500 г води. 
 

7 Варіант 7 
 

1. Складіть електронну формулу йону Кальцію  2+Ca
 
2. Визначте, які з наведених солей підлягають гідролізу. Cкладіть рівняння 
реакцій гідролізу в молекулярній та іонній формах та вкажіть типи 
середовища. 
1) FeCl3 
2) NaCl 
3) SrВr2 
4) CaS  

 
3. Здійсніть наступні перетворення: 
Фосфор→ фосфор (ІІІ) оксид →фосфор (V) оксид→ортофосфатна 
кислота→натрій ортофосфат→аргентум ортофосфат 
 
4. Визначте  методом йонно-електронного балансу коефіцієнти в рівнянні, 
вкажіть окисник та відновник: 
KMnO4 + H2S + H2SO4 → S + MnSO4 + K2SO4 + H2O  
 
5 Розрахувати масову частку натрій карбонату (в %), молярну концентрацію 
(СМ) та молярну концентрацію еквівалента (Се) розчину, якщо 10 г солі 
розчинили 250 г води (густина розчину 1,101 г/мл 

 
8 Варіант 8 

 

1. Складіть електронну формулу йону Алюмінію 3+A l  
 
2. Визначте, які з наведених солей підлягають гідролізу. Складіть рівняння 
реакцій гідролізу в молекулярній та іонній формах та вкажіть типи 
середовища. 
1) LiCl 
2) КNO3 



3) ZnCl 2 
4) Na3PO4 
 
3. Здійсніть наступні перетворення: 
Кальцій оксид → кальцій гідроксид→ кальцій карбонат → кальцій гідроген 
карбонат → кальцій карбонат → карбон (ІV) оксид 
 
4. Визначте  методом йонно-електронного балансу коефіцієнти в рівнянні, 
вкажіть окисник та відновник: 
KMnO4 + Na2SO3 + KOH → Na2SO4 + K2MnO4 + H2O  
 
5. Визначте молярну концентрацію та молярну концентрацію еквівалента 
розчину барій нітрату з масовою часткою розчиненої речовини 12% і густиною 
1,13 г/мл. 

 
9 Варіант 9 

 

1. Складіть електронну формулу сульфід-іону 2S .  
 

2. Визначте, які з наведених солей підлягають гідролізу. Складіть рівняння 
реакцій гідролізу в молекулярній та іонній формах та вкажіть типи 
середовища. 

1) Na2SO4 
2) К2SO3 
3) CsNO3 
4) CuBr2 

3. Здійсніть наступні перетворення: 
Нітроген (ІІ) оксид → амоніак → амоній сульфат→амоній хлорид→амоній 
нітрат→азот 
4. Визначте  методом йонно-електронного балансу коефіцієнти в рівнянні, 
вкажіть окисник та відновник: 
K2Cr2O7 + Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O  
 
5. Визначте кількість речовини магній хлориду, який потрібний для 
приготування розчину масою 50 г з масовою часткою лугу 25%. 
 

10 Варіант 10 

1. Складіть електронну формулу хлорид-іону Cl .  
 
2. Визначте, які з наведених солей підлягають гідролізу: Складіть рівняння 
реакцій гідролізу в молекулярній та іонній формах та вкажіть типи 
середовища. 

1) CrCl3  
2) NaBr 
3) Ва(NO3)2 
4) K2SiO3 

 
3. Здійсніть наступні перетворення: 
Сірка→сульфур (ІV) оксид → сульфур (VІ) оксид→сульфатна кислота →калій 
сульфат→барій сульфат 
4. Визначте  методом йонно-електронного балансу коефіцієнти в рівнянні, 



вкажіть окисник та відновник: 
Zn + H2SO4(конц.)  ZnSO4 + H2S + H2O  
 
5. Визначте маси розчинів натрій хлориду з масовими частками солі 5% і 15%, 
які потрібні для приготування розчину масою 400 г з масовою часткою натрій 
хлориду 8%. 

 
11 Варіант 11 

 
1. Складіть електронну формулу іону N3- 
2. Укажіть, які з наведених солей підлягають гідролізу: 

а) NaІ; 
б) NH4NO3; 
в) Na2SO3; 
г) K2SO4. 

Відповідь підтвердіть складанням рівнянь реакції гідролізу в 
молекулярній та йонній формах та вкажіть тип середовища. 
 
3. Здійсніть наступні перетворення: 
азот→нітроген (ІІ) оксид →нітроген (ІV) оксид → нітратна кислота→натрій 
нітрат→натрій нітрит 
 
4. Визначте  методом йонно-електронного балансу коефіцієнти в рівнянні, 
вкажіть окисник та відновник: 
HNO2 + KI +H2SO4 → NO + I2 + K2SO4 + H2O 

5. Розрахувати масову частку калій гідроксиду (в %) та молярну концентрацію 
(СМ) розчину, якщо 20 г лугу розчинили 130 г води (густина розчину 1,07 г/мл) 

12 Варіант 12 
1. Складіть електронну формулу іону Ni2+ 
2. Визначте, які з наведених солей підлягають гідролізу. Складіть рівняння 
реакцій гідролізу в молекулярній та іонній формах та вкажіть типи 
середовища. 

1) MnCl2 
2) К2SO4 
3) Са(NO2)2 
4) NaNO3 

3. Здійсніть наступні перетворення: 
хлор→хлоридна кислота→амоній хлорид→амоніак→амоній сульфат→амоній 
нітрат 
4. Визначте  методом йонно-електронного балансу коефіцієнти в рівнянні, 
вкажіть окисник та відновник: 
HNO3  + KI + H2SO4 → NO + I2 + K2SO4 + H2O 
5. Визначте масу води, в якій треба розчинити 15 г мідного купоросу, щоб 
утворився розчин купрум (II) сульфату з масовою часткою розчиненої 
речовини 5 %. 

 
13 Варіант 13 

 
1. Складіть електронну формулу іону Co2+ 
2. Визначте, які з наведених солей підлягають гідролізу. Складіть рівняння 
реакцій гідролізу в молекулярній та іонній формах та вкажіть типи 
середовища. 



1) Pb(NO3)2 

2) NaCl 
3) Cs2CO3 
4) KBr 

3. Здійсніть наступні перетворення: 
Натрій сульфіт →сульфур (ІV) оксид →калій гідрогенсульфіт → калій сульфіт 
→барій сульфіт → барій нітрат 
 
4. Визначте  методом йонно-електронного балансу коефіцієнти в рівнянні, 
вкажіть окисник та відновник: 
Mg + HNO3(розв.)  Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O 
 
5. Визначте молярну концентрацію та молярну концентрацію еквіваленту 
розчину цинк сульфату з масовою часткою розчиненої речовини 18% і 
густиною 1,15 г/мл. 
 

14 Варіант 14 
 

1. Складіть електронну формулу іону Mg2+ 
2. Укажіть, які з наведених солей підлягають гідролізу: 

а) Na2S; 
б) KI; 
в) NaNO3; 
г) ZnCl2. 

Відповідь підтвердіть складанням рівнянь реакції гідролізу в 
молекулярній та йонній формах та вкажіть тип середовища. 
 
3. Здійсніть наступні перетворення: 
1) MnО MnSO4MnMnCl2Mn(OH)2Mn(NO3)2 
 
4. Визначте  методом йонно-електронного балансу коефіцієнти в рівнянні, 
вкажіть окисник та відновник: 
 
HNO2 + KI +H2SO4 → NO + I2 + K2SO4 + H2O 
 
5. Визначте масу FeSO4 необхідну для приготування 200см3 розчину з 
молярною концентрацією еквівалента 0,1 моль/дм3. 

15 Варіант 15 
 

1. Складіть електронну формулу іону Zn2+ 
2 Укажіть, які з наведених солей підлягають гідролізу: 

а) CuCl2;                                             б) NaCl; 
в) CH3COONa;                                   г) K2SO4. 

Відповідь підтвердіть складанням рівнянь реакції гідролізу в 
молекулярній та йонній формах та вкажіть тип середовища. 
3. Здійсніть наступні перетворення:  

1) CrCr2O3CrCl3Cr(NO3)3Cr(OH)3Na3[Cr(OH)6]. 

 

4. Визначте  методом йонно-електронного балансу коефіцієнти в рівнянні, 
вкажіть окисник та відновник: 
K2Cr2O7 + HCl  CrCl3 + Cl2 + КCl + H2O  



KMnO4+Na2SO3+KOHK2MnO4+Na2SO4+H2O 
 
5. Визначте молярну концентрацію та молярну концентрацію еквівалента 
розчину ферум (ІІІ) сульфату з масовою часткою розчиненої речовини 10% і 
густиною 1,15 г/мл. 

 
16 Варіант 16 

 
1. Складіть електронну формулу іону Se2- 
 
2. Визначте, які з наведених солей підлягають гідролізу. Складіть рівняння 
реакцій гідролізу в молекулярній та іонній формах та вкажіть типи 
середовища. 

1) К2SiO3 
2) Ва(ClO4)2 

3) CаCl2 
4) Cu(NO3)2 

3. Здійсніть наступні перетворення: 

Калій → калій гідроксид → калій гідрогенкарбонат → калій карбонат → 
карбон (ІV) оксид→кальцій карбонат 
 

4. Визначте  методом йонно-електронного балансу коефіцієнти в рівнянні, 
вкажіть окисник та відновник: 
KClO3+KI+H2SO4→KCl+I2+K2SO4+H2O 
 
5. Визначте масову частку купрум (II) сульфату в розчині, який утворився при 
розчиненні разом 20 г мідного купоросу CuSO4 ·5H2O в 500 мл води. 

17 Варіант 17 
 

1. Складіть електронну формулу іону Mn2+ 

 
2. Визначте, які з наведених солей підлягають гідролізу. Складіть рівняння 
реакцій гідролізу в молекулярній та іонній формах та вкажіть типи 
середовища. 

1) К2SO3 
2) Na2SO4 
3) СаCl2 
4) AgCl  

 
3. Здійсніть наступні перетворення: 
карбон (ІV) оксид→натрій гідрогенкарбонат → натрій карбонат→ карбон (ІV) 
оксид →кальцій карбонат→кальцій гідрогенкарбонат 
4. Визначте  методом йонно-електронного балансу коефіцієнти в рівнянні, 
вкажіть окисник та відновник: 
FeSO4+KМnO4+H2SO4Fe2(SO4)3+MnSO4+K2SO4+H2O 
 
5. Визначте молярну концентрацію та молярну концентрацію еквівалента 
розчину алюміній сульфату з масовою часткою розчиненої речовини 10% і 
густиною 1,08 г/мл. 

 
18 Варіант 18 

 



1. Складіть електронну формулу іону Br- 
 
2. Визначте, які з наведених солей підлягають гідролізу. Складіть рівняння 
реакцій гідролізу в молекулярній та іонній формах та вкажіть типи 
середовища. 

1) Al(NO3)3  
2) KMnO4 
3) LiClO4 
4) KBrO  

3. Здійсніть наступні перетворення: 
Алюміній→нітроген (ІІ) оксид →нітроген (ІV) оксид → нітратна 
кислота→натрій нітрат→натрій нітрит 
 
4. Визначте  методом йонно-електронного балансу коефіцієнти в рівнянні, 
вкажіть окисник та відновник: 
H2O2 + KMnO4 + H2SO4 → O2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O  
 
5.  Визначте масу кристалогідрату FeSO4·7H2O, необхідну для приготування 
250 г розчину ферум (II) сульфату з масовою часткою розчиненої речовини 10 
%. Розрахуйте молярну концентрацію та молярну концентрацію еквівалента 
утвореного розчину, якщо густина розчину 1,1 г/см3. 
 

19 Варіант 19 
 

1. Складіть електронну формулу іону P3- 
2. Визначте, які з наведених солей підлягають гідролізу. Складіть рівняння 
реакцій гідролізу в молекулярній та іонній формах та вкажіть типи 
середовища. 

1) NaClO4 
2) К2S 
3) FeCl2 
4) NaBr 

3. Здійсніть наступні перетворення: 
Si  SiO2  Na2SiO3  H2SiO3  SiO2  K2SiO3 

 
4. Визначте  методом йонно-електронного балансу коефіцієнти в рівнянні, 
вкажіть окисник та відновник: 
Na2SO3 + K2Cr2O7 + H2SO4  Na2SO4 + Cr2(SO4)3 + K2SO3 

 
5. Визначте масу кристалогідрату CuSO4·5H2O, яка необхідна для 
приготування розчину CuSO4 масою 200 г з масовою часткою розчинної 
речовини 5%. Обчисліть Секв та См вказаного розчину, якщо густина цього 
розчину дорівнює 1,05 г/мл. 

 
20 Варіант 20 

 
1. Складіть електронну формулу іону Si4+- 
 
2. Визначте, які з наведених солей підлягають гідролізу. Складіть рівняння 
реакцій гідролізу в молекулярній та іонній формах та вкажіть типи 
середовища. 
1) MnCl2  



2) КNO3 
3) Li2SO4 
4) Na2S 
 
3. Здійсніть наступні перетворення: 
купрум (ІІ) оксид  купрум (ІІ) хлорид  купрум (ІІ) гідроксид  купрум (ІІ) 
сульфат  купрум (ІІ) хлорид  аргентум хлорид 
 
4. Визначте  методом йонно-електронного балансу коефіцієнти в рівнянні, 
вкажіть окисник та відновник: 
Mg + HNO3  Mg(NO3)2 + N2O + H2O 

5 Обчисліть маси води і розчину з масовою часткою цинк хлориду 30%, які 
потрібні для приготування розчину масою 500 г з масовою часткою ZnСl2 12%. 
 

21 Варіант 21 
 

1. Складіть електронну формулу іону S2- 
2. Визначте, які з наведених солей підлягають гідролізу. Складіть рівняння 
реакцій гідролізу в молекулярній та іонній формах та вкажіть типи 
середовища. 
1) CaCl2 
2) К2SO4 
3) Na2S 
4) FeCl3 

 

3. Здійсніть наступні перетворення: 

AlAl2O3AlCl3Al(NO3)3Al(OH)3Na3[Al(OH)6]. 
4. Визначте  методом йонно-електронного балансу коефіцієнти в рівнянні, 
вкажіть окисник та відновник: 
KNO2+K2Cr2O7+H2SO4KNO3+Cr2(SO4)3+K2SO4+H2O 
 
5 Розрахувати масу калій гідроксиду необхідну для повної нейтралізації 250 г 
розчину гідроген хлориду з масовою часткою 20%. 
 

22 Варіант 22 
 

1. Складіть електронну формулу іону P5+ 
2. Визначте, які з наведених солей підлягають гідролізу:  

   Складіть рівняння реакцій гідролізу в 

молекулярній та іонній формах та вкажіть типи середовища. 

2 4Na SO ;

4NH Cl; 3 4Na PO ; K Cl.

 
3. Здійсніть наступні перетворення:  
CrCr2O3CrCl3Cr(NO3)3Cr(OH)3Na3[Cr(OH)6]. 
4. Визначте  методом йонно-електронного балансу коефіцієнти в рівнянні, 
вкажіть окисник та відновник: 
Cu + HNO3  Cu(NO3)2 + NO + H2O 

5. Визначте молярну концентрацію та молярну концентрацію еквівалента 
розчину, якщо в 400 мл його міститься ферум (ІІІ) хлорид масою 50г. 

 
23 Варіант 23 

 



1. Складіть електронну формулу іону Sе2- 
 

2. Визначте, які з наведених солей підлягають гідролізу. 
1) CrCl3  

2) NaBr 

3) Ва(NO3)2 

4) K2SiO3 

 Складіть рівняння реакцій гідролізу в молекулярній та іонній формах та 
вкажіть типи середовища. 

 
3. Здійсніть наступні перетворення: 

FeFe2O3Fe2(SO4)3FeCl3Fe(OH)3Na3[Fe(OH)6] 
 

4. Визначте  методом йонно-електронного балансу коефіцієнти в рівнянні, 
вкажіть окисник та відновник: 
KI + KNO2 + H2SO4  I2 + NO + K2SO4 + H2O  
 
5. Визначте молярну концентрацію та молярну концентрацію еквіваленту 
розчину магній нітрату з масовою часткою розчиненої речовини 15% і 
густиною 1,14 г/мл. 
 

 
24 Варіант 24 

 
1. Складіть електронну формулу іону Fe2+ 
 
2. Визначте, які з наведених солей підлягають гідролізу. Складіть рівняння 
реакцій гідролізу в молекулярній та іонній формах та вкажіть типи 
середовища. 

1) Mn(NO3)2 
2) KNO2 
3) NaІ  
4) СаCl2 

3. Здійсніть наступні перетворення: 

    2 3 2 2 2Cu CuO CuBr Cu(NO ) Cu(OH) Na [Cu(OH) ].4   

 
4. Визначте  методом йонно-електронного балансу коефіцієнти в рівнянні, 
вкажіть окисник та відновник: 
KNO3 + K2Cr2O7 + H2SO4 KNO3 + Cr(SO4)3+ K2SO4 + H2O 

 
5. Визначте молярну концентрацію та молярну концентрацію еквівалента 
розчину хром (ІІІ) сульфату з масовою часткою розчиненої речовини 20% і 
густиною 1,23 г/мл. 
 

 
25 Варіант 25 

 



1. Складіть електронну формулу іону Ca2+ 
2. Визначте, які з наведених солей підлягають гідролізу. Складіть рівняння 
реакцій гідролізу в молекулярній та іонній формах та вкажіть типи 
середовища. 

1) NH4NО3 
2) KСlO4 
3) KNO3  
4) Nа2SіO3 

3. Здійсніть наступні перетворення: 

ZnZnOZnSO4ZnCl2Zn(OH)2Na2[Zn(OH)4] 

 
4. Визначте  методом йонно-електронного балансу коефіцієнти в рівнянні, 
вкажіть окисник та відновник: 
FeSO4+KМnO4+H2SO4Fe2(SO4)3+MnSO4+K2SO4+H2O 
 
5. Розрахувати масову частку натрій ортофосфату (в %), молярну 
концентрацію (СМ) та молярну концентрацію еквівалента (Се) розчину, якщо 
40 г солі розчинили 320 г води (густина розчину 1,27 г/мл) 

 
26 Варіант 26 

 
1. Складіть електронну формулу іону Fe3+ 
2. Визначте, які з наведених солей підлягають гідролізу. Складіть рівняння 
реакцій гідролізу в молекулярній та іонній формах та вкажіть типи 
середовища. 

1) Na2SO4  
2) К2CrO4 

3) Mg(NO3)2 
4) NaІ 

3. Здійсніть наступні перетворення:  

Натрій гідроксид→натрій гідрогенсульфіднатрій сульфідкупрум (ІІ) 
сульфідсульфур (IV) оксидбарій сульфіт. 
 
4. Визначте  методом йонно-електронного балансу коефіцієнти в рівнянні, 
вкажіть окисник та відновник: 

MnSO4 + KMnSO4 + H2O  MnО2 + K2SO4 + H2SO4 

 
5. Визначте маси розчинів калій сульфату з масовими частками солі 7% і 20%, 
які потрібні для приготування розчину масою 300 г з масовою часткою натрій 
хлориду 10%. 

 
27 Варіант 27 

 
1. Записати електронну формулу іону Mg2+

 

2. Укажіть, які з наведених солей підлягають гідролізу: 
а) Na2S; 
б) KI; 
в) NaNO3; 
г) CuCl2. 

Відповідь підтвердіть складанням рівнянь реакції гідролізу в 



молекулярній та йонній формах та вкажіть тип середовища. 
 
3. Здійсніть наступні перетворення:  

AlAl2O3AlCl3Al(NO3)3Al(OH)3Na3[Al(OH)6]. 

4. Визначте  методом йонно-електронного балансу коефіцієнти в 
рівняннях, вкажіть окисник та відновник: 
KClO3+KI+H2SO4→KCl+I2+K2SO4+H2O 
 
5. Розрахувати масову частку сульфатної кислоти (в %), молярну 
концентрацію (СМ)  та молярну концентрацію еквівалента (Се) розчину, якщо 
40 г кислоти розчинили в160 г води (густина розчину 1,15 г/мл) 
 

28 Варіант 28 
 

1. Складіть електронну формулу сульфід-іону 2S .  

2. Визначте, які з наведених солей підлягають гідролізу:   

  Складіть рівняння реакцій гідролізу в молекулярній та 

іонній формах та вкажіть типи середовища. 

NaCl; 2 3K SO ;

3 2Zn(NO ) ; 2 4K SO .

3. Здійсніть наступні перетворення: 
цинк гідрогенсульфатцинк сульфатцинкцинк сульфід сульфур (IV) 
оксид сульфур (VІ) оксид 
4. Визначте  методом йонно-електронного балансу коефіцієнти в рівнянні, 
вкажіть окисник та відновник: 

   Br2 + KOH + CI2 → KCI +KBrO3 + H2O 
5. Визначте масову частку натрій сульфату в розчині, що добутий при 
розчиненні 20 г Na2SO4·10H2O в 200 г води. 

29 Варіант 29 
 

1. Складіть електронну формулу хлорид-іону Cl .  

2. Визначте, які з наведених солей підлягають гідролізу:    

 Складіть рівняння реакцій гідролізу в молекулярній та іонній формах та 
вкажіть типи середовища. 

2FeBr ; 2 3Na CO ; KCl;
NaBr.

3. Здійсніть наступні перетворення: 

Сірка→цинк сульфід→сірководень→сульфур (ІV) оксид→натрій сульфіт→натрій 
сульфат 
4. Визначте  методом йонно-електронного балансу коефіцієнти в рівнянні, 
вкажіть окисник та відновник: 
KCrO2+Cl2+KOHK2CrO4+KCl+H2O 
5 Визначте масову частку купрум (II) сульфату в розчині, який утворився при 
розчиненні разом 20 г мідного купоросу CuSO4 ·5H2O в 180 мл води. 
 

30 Варіант 30 
 

1. Складіть електронну формулу йону Натрію  +Na
2. Визначте, які з наведених солей підлягають гідролізу:   

  Складіть рівняння реакцій гідролізу в молекулярній та іонній 

формах та вкажіть типи середовища. 

3Cr Cl ; 2 4K SO ;

3CH COONa; NaI.

3. Здійсніть наступні перетворення: 



Залізо → ферум (ІІІ) хлорид → ферум (ІІІ) сульфат →ферум (ІІІ) гідроксид → ферум 
(ІІІ) оксид → залізо 

4. Визначте  методом йонно-електронного балансу коефіцієнти в рівнянні, 
вкажіть окисник та відновник: 
NaCl + K2Cr2O7 + H2SO4  Na2SO4 + Cl2 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O 
5. Розрахувати масову частку магній хлориду (в %), молярну концентрацію (СМ)  та 
молярну концентрацію еквіваленту розчину, якщо  5 г солі розчинили 75 г води 
(густина розчину 1,02 г/мл) 
 

 


