
Варіант  Екзаменаційні практичні завдання 
 з органічної хімії 

1 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) бензенова кислота; 
2) метилбензоат; 
3) глюкоза; 
4) ацетилен; 
5) анілін; 
6) етилбензен. 
2. За допомогою структурних формул складіть рівняння хімічних реакцій: 
Хлорометан → етан → етилен → етанол → етилацетат → оцтова кислота. 
3. Масова частка Карбону у невідомій органічній сполуці дорівнює 85,7% а Гідрогену 
14,3%. Відносна густина за повітрям дорівнює 1,45. Вивести молекулярну формулу 
речовини 

2 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) етанол; 
2) кальцій ацетат; 
3) крохмаль; 
4) оцтова кислота; 
5) етаналь; 
6) піридин. 
2. За допомогою структурних формул складіть рівняння хімічних реакцій: 
Метан → бромометан → етан → нітроетан → етиламін → етанол  
2. Визначте молекулярну формулу органічної речовини, яка має такий масовий склад: 
Карбону – 54,55%, Гідрогену – 9,09%, Оксигену – 36,36%. Відносна густина пари даної 
речовини за воднем дорівнює 22. Запишіть структурну формулу сполуки. 

3 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) оцтовий альдегід; 
2) глюкоза; 
3) ізопропілацетат; 
4) оцтова кислота; 
5) піридазин; 
6) етанол. 
2. За допомогою структурних формул складіть рівняння хімічних реакцій 
Вапняк → вуглекислий газ → глюкоза  → етанол → етаналь → оцтова кислота  
3. Масова частка Карбону у невідомій органічній сполуці дорівнює 93,75% а Гідрогену 
6,25%. Відносна густина за повітрям дорівнює 4,41. Вивести молекулярну формулу 
речовини. 

4 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) гексан; 
2) толуен; 
3) нітроетан; 
4) амінооцтова кислота; 
5) тіофен; 
6) сахароза. 
2. За допомогою структурних формул складіть рівняння хімічних реакцій: 
Бромоетан → 1,1-дибромоетан → етаналь → етанова кислота → етилацетат → ацетамід 
3. Масова частка Карбону у невідомій органічній сполуці дорівнює 83,72% а Гідрогену 



16,28%. Відносна густина за воднем дорівнює 43. Вивести молекулярну формулу 
речовини 

5 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) 2-хлоропропан; 
2) пропан; 
3) пропан-2-ол; 
4) пропен; 
5) імідазол; 
6) пропанон. 
2. За допомогою структурних формул складіть рівняння хімічних реакцій: 
Етин → бензен → толуен → бензенова кислота → метилбензоат → натрій бензоат. 
3. Визначте молекулярну формулу органічної речовини, масова частка Карбону в якій 
складає 26,67%, Гідрогену – 2,22%, Оксигену – 71,11%.  Відносна густина пари даної 
речовини за вуглекислим газом дорівнює 2,05. Запишіть структурну формулу сполуки 

6 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) бут-2-ен; 
2) фенол; 
3) азетидин; 
4) хлороетан; 
5) бутан-2-ол; 
6) етан. 
2. За допомогою структурних формул складіть рівняння хімічних реакцій: 
Хлорометан → етан → ацетилен → бензен → нітробензен → анілін 
3. Масова частка Карбону у невідомій органічній сполуці дорівнює 84%, а Гідрогену 
16%. Відносна густина за повітрям дорівнює 3,45. Вивести молекулярну формулу 
речовини. 

7 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) етаналь; 
2) етилен; 
3) оцтова кислота; 
4) оксетан; 
5) ацетамід; 
6) етанол. 
2. За допомогою структурних формул складіть рівняння хімічних реакцій: 
Етилен → етанол → етаналь → етанова кислота → метиловий естер оцтової кислоти → 
метанол  
3. Визначте молекулярну формулу органічної речовини, яка має такий масовий склад: 
Карбону – 54,55%, Гідрогену – 9,09%, Оксисену – 36,36%. Відносна густина пари даної 
речовини за воднем дорівнює 22. Запишіть структурну формулу сполуки. 

8 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) бензен; 
2) піразин; 
3) метилбензоат; 
4) етин; 
5) целюлоза; 
6) бензенова кислота. 
2. За допомогою структурних формул наведіть рівняння реакцій: 
етен  етан  хлороетан  етанол  етаналь  етанова кислота. 



3. Масова частка Карбону у невідомій органічній сполуці дорівнює 88,89%, а Гідрогену 
11,1%. Відносна густина за воднем дорівнює 27. Вивести молекулярну формулу речовини 

9 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) бензен; 
2) піридин; 
3) бензенова кислота; 
4) фруктоза; 
5) ацетилен; 
6) калій бензоат. 
2. За допомогою структурних формул наведіть рівняння реакцій: 
1,1-дихлороетан → етаналь → етанова кислота → етилацетат → ацетамід → етиламін 
3. Визначте молекулярну формулу органічної речовини, масова частка Карбону в якій 
складає 26,67%, Гідрогену – 2,22%, Оксигену – 71,11%.  Відносна густина пари даної 
речовини за вуглекислим газом дорівнює 2,05. Запишіть структурну формулу сполуки 

10 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) глюкоза; 
2) метилацетат; 
3) етаналь; 
4) оцтова кислота; 
5) піримідин; 
6) етанол. 
2. За допомогою структурних формул наведіть рівняння реакцій: 
Бромометан → етан → ацетилен → бензен → нітробензен → анілін 
3. Визначте молекулярну формулу органічної речовини, яка має такий масовий склад: 
Карбону – 54,55%, Гідрогену – 9,09%, Оксисену – 36,36%. Відносна густина пари даної 
речовини за воднем дорівнює 22. Запишіть структурну формулу сполуки. 

11 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) етан; 
2) етиламін; 
3) етанол; 
4) етаналь; 
5) бромометан; 
6) нітроетан. 
2. За допомогою структурних формул наведіть рівняння реакцій: 
Етилен → етанол → етаналь → етанова кислота → метиловий естер оцтової кислоти → 
метанол 
3. Масова частка Карбону у невідомій органічній сполуці дорівнює 85,7% а Гідрогену 
14,3%. Відносна густина за повітрям дорівнює 1,45. Вивести молекулярну формулу 
речовини 

12 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) етанол; 
2) оцтова кислота; 
3) хлороетан; 
4) етилацетат; 
5) етаналь; 
6) етилен. 
2. За допомогою структурних формул наведіть рівняння реакцій: 
Пропан → 1-хлоропропан → пропан-1-ол → пропаналь → пропанова кислота → 2-



хлоропропанова кислота 
2. Визначте молекулярну формулу органічної речовини, масова частка Карбону в якій 
складає 42,11%, Гідрогену – 6,43%, Оксигену – 51,46%.  Відносна густина пари даної 
речовини за повітрям дорівнює 1,03. Запишіть структурну формулу сполуки. 

13 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) пропаналь; 
2) пропан-1-ол; 
3) пропанова кислота; 
4) 1-хлоропропан; 
5) 2-хлоропропанова кислота; 
6) 2-амінопропанова кислота. 
2. За допомогою структурних формул наведіть рівняння реакцій: 
Етан→ хлоретан→бутан→ 2-бромобутан→ бут-2-ен →бутан-2-ол 
3. Масова частка Карбону у невідомій органічній сполуці дорівнює 84%, а Гідрогену 
16%. Відносна густина за повітрям дорівнює 3,45. Вивести молекулярну формулу 
речовини. 

14 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) пропан-1-ол; 
2) хлоропропанова кислота; 
3) 1-хлоропропан; 
4) пропаналь; 
5) 2-амінопропанова кислота; 
6) пропанова кислота. 
2. За допомогою структурних формул наведіть рівняння реакцій: 
Ацетилен → бензен → етилбензен → бензенова кислота → метилбензоат → бензенова 
кислота. 
2. Масова частка Карбону у невідомій органічній сполуці дорівнює 85,7% а Гідрогену 
14,3%. Відносна густина за повітрям дорівнює 1,45. Вивести молекулярну формулу 
речовини. 

15 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) етиламін; 
2) пірол; 
3) метан; 
4) етанол; 
5) нітроетан; 
6) бромометан. 
2. За допомогою структурних формул наведіть рівняння реакцій: 
крохмаль  глюкоза  етанол  етаналь оцтова кислота  кальцій ацетат 
3. Масова частка Карбону у невідомій органічній сполуці дорівнює 83,72% а Гідрогену 
16,28%. Відносна густина за воднем дорівнює 43. Вивести молекулярну формулу 
речовини. 

16 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) етаналь; 
2) фуран; 
3) оцтова кислота; 
4) глюкоза; 
5) пропен; 
6) етанол. 



2. За допомогою структурних формул наведіть рівняння реакцій: 
пропан→2-хлоропропан → пропан-2-ол → пропен → пропін → пропанон 
3. Масова частка Карбону у невідомій органічній сполуці дорівнює 93,75% а Гідрогену 
6,25%. Відносна густина за повітрям дорівнює 4,41. Вивести молекулярну формулу 
речовини 

17 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) етилацетат; 
2) бромоетан; 
3) етанова кислота; 
4) оксиран; 
5) ацетамід; 
6) етаналь. 
2. За допомогою структурних формул наведіть рівняння реакцій: 
вуглекислий газ → глюкоза  → етанол → оцтовий альдегід → оцтова кислота → 
ізопропілацетат 
3. Масова частка Карбону у невідомій органічній сполуці дорівнює 92,3% а Гідрогену 
7,7%. Відносна густина за воднем дорівнює 39. Вивести молекулярну формулу речовини 

18 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) етин; 
2) натрій бензоат; 
3) бензенова кислота; 
4) піразол; 
5) бензен; 
6) метилбензоат. 
2. За допомогою структурних формул наведіть рівняння реакцій: 
пропенпропан2-хлоропропанпропан-2-олпропанон пропан-2-ол. 
3. Масова частка Карбону у невідомій органічній сполуці дорівнює 92,3%, а Гідрогену 
7,7%. Відносна густина за воднем дорівнює 13. Вивести молекулярну формулу речовини. 

19 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) ацетилен; 
2) нітробензен; 
3) етан; 
4) анілін; 
5) хлорометан; 
6) бензен. 
2. За допомогою структурних формул наведіть рівняння реакцій: 
Етан→ хлоретан→бутан→ 2-бромобутан→ бут-2-ен →бутан-2-ол 
3. Масова частка Карбону у невідомій органічній сполуці дорівнює 85,71%, а Гідрогену 
14,29%. Відносна густина за воднем дорівнює 28. Вивести молекулярну формулу 
речовини 

20 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) етилен; 
2) етанова кислота; 
3) етаналь; 
4) оксиран; 
5) метиловий естер оцтової кислоти; 
6) метанол. 
2. За допомогою структурних формул наведіть рівняння реакцій: 



Етилен →етанол → етаналь → оцтова кислота → амоній ацетат → ацетамід. 
3. Визначте молекулярну формулу органічної речовини, масова частка Карбону в якій 
складає 42,11%, Гідрогену – 6,43%, Оксигену – 51,46%.  Відносна густина пари даної 
речовини за повітрям дорівнює 11,8. Запишіть структурну формулу сполуки 

21 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) етан; 
2) етаналь; 
3) етанол; 
4) етанова кислота; 
5) етен; 
6) хлороетан. 
2. За допомогою структурних формул наведіть рівняння реакцій: 
Етин → бензен → толуен → бензенова кислота → метилбензоат → бензенова кислота  
3. Масова частка Карбону у невідомій органічній сполуці дорівнює 88,89%, а Гідрогену 
11,1%. Відносна густина за воднем дорівнює 27. Вивести молекулярну формулу 
речовини. 

22 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) етанова кислота; 
2) етиламін; 
3) етаналь; 
4) ацетамід; 
5) 1,1-дихлоретан; 
6) етилацетат. 
2. За допомогою структурних формул наведіть рівняння реакцій: 
Кальцій карбід→ацетилен→бензен→етилбензен→бензенова кислота→калій бензоат 
3. Масова частка Карбону у невідомій органічній сполуці дорівнює 83,33% а Гідрогену 
16,67%. Відносна густина за воднем дорівнює 36. Вивести молекулярну формулу 
речовини 

23 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) етан; 
2) анілін; 
3) бромометан; 
4) фуран; 
5) бензен; 
6) нітробензен. 
2. За допомогою структурних формул наведіть рівняння реакцій: 
Вуглекислий газ → глюкоза  → етанол → етаналь → оцтова кислота → метилацетат 
3. Визначте молекулярну формулу органічної речовини, масова частка Карбону в якій 
складає 45,92%, Гідрогену – 8,93%, Хлору – 45,15%.  Відносна густина пари даної 
речовини за киснем дорівнює 2,45. Запишіть структурну формулу сполуки 

24 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) етанол; 
2) етанова кислота; 
3) етилен; 
4) метиловий естер оцтової кислоти; 
5) тіофен; 
6) етаналь. 
2. За допомогою структурних формул наведіть рівняння реакцій: 



Бромометан → етан → нітроетан → етиламін → етанол → етаналь 
3. Визначте молекулярну формулу органічної речовини, масова частка Карбону в якій 
складає 37,5%, Гідрогену – 12,5%, Оксигену – 50%.  Відносна густина пари даної 
речовини за воднем дорівнює 16. Запишіть структурну формулу сполуки. 

25 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) 1-хлоропропан; 
2) 2-хлоропропанова кислота; 
3) пропаналь; 
4) пропан; 
5) пропанова кислота; 
6) пропан-1-ол. 
2. За допомогою структурних формул наведіть рівняння реакцій: 
Хлороетан → етилен → етанол → етилацетат → оцтова кислота → етаналь 
3. Масова частка Карбону у невідомій органічній сполуці дорівнює 85,7% а Гідрогену 
14,3%. Відносна густина за повітрям дорівнює 1,45. Вивести молекулярну формулу 
речовини. 

26 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) хлороетан; 
2) бут-2-ен; 
3) етан; 
4) фуран; 
5) 2-бромобутан; 
6) бутан-2-ол. 
2. За допомогою структурних формул наведіть рівняння реакцій: 
1-хлоропропан → пропан-1-ол → пропаналь → пропанова кислота → 2-
хлоропропанова кислота → 2-амінопропанова кислота  
3. Масова частка Карбону у невідомій органічній сполуці дорівнює 85,71%, а Гідрогену 
14,29%. Відносна густина за воднем дорівнює 28. Вивести молекулярну формулу 
речовини. 

27 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) етан; 
2) етиламін; 
3) етанол; 
4) етаналь; 
5) бромометан; 
6) нітроетан. 
2. За допомогою структурних формул наведіть рівняння реакцій: 
етилен  хлороетан  бутан  2-хлоробутан  бутан-2-ол  бутанон. 
3. Визначте молекулярну формулу органічної речовини, масова частка Карбону в якій 
складає 52,18 %, Гідрогену – 13,04 %, Оксигену – 34,78 %. Відносна густина пари даної 
речовини за гелієм дорівнює 11,5. Запишіть структурну формулу сполуки. 

28 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) бензенова кислота; 
2) метилбензоат; 
3) глюкоза; 
4) ацетилен; 
5) анілін; 
6) етилбензен. 



2. За допомогою структурних формул наведіть рівняння реакцій: 
пропан  2-хлоропропан  пропан-2-ол  пропен  пропан-2-ол  пропанон 
3. Визначте молекулярну формулу органічної речовини, масова частка Карбону в якій 
складає 54,55 %, Гідрогену – 9,09 %, Оксигену – 36,36 %. Відносна густина пари даної 
речовини за повітрям дорівнює 1,517. Запишіть структурну формулу сполуки. 

29 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) 2-хлоропропан; 
2) пропан; 
3) пропан-2-ол; 
4) пропен; 
5) імідазол; 
6) пропанон. 
2. За допомогою структурних формул наведіть рівняння реакцій: 
етан  хлороетан  бутан  2-бромобутан  бутан-2-ол  2-хлоробутан 
3. Визначте молекулярну формулу органічної речовини, масова частка Карбону в якій 
складає 40,00 %, Гідрогену – 6,67 %, Оксигену – 53,33 %. Відносна густина пари даної 
речовини за вуглекислим газом дорівнює 0,68. Запишіть структурну формулу сполуки. 

30 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) бут-2-ен; 
2) фенол; 
3) азетидин; 
4) хлороетан; 
5) бутан-2-ол; 
6) етан. 
2. За допомогою структурних формул наведіть рівняння реакцій: 
метан  бромометан  етан  бромоетан  етанол  етаналь 
3. Визначте молекулярну формулу органічної речовини, масова частка Карбону в якій 
складає 52,00 %, Гідрогену – 13,00 %, Оксигену – 35,00 %. Відносна густина пари даної 
речовини за воднем дорівнює 23. Запишіть структурну формулу сполуки. 

31 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) гексан; 
2) толуен; 
3) нітроетан; 
4) амінооцтова кислота; 
5) тіофен; 
6) сахароза. 
2. За допомогою структурних формул наведіть рівняння реакцій: 
ацетилен  бензен  хлоробензен  толуен  бензенова кислота  натрій бензоат 
3. У вуглеводні масова частка Карбону дорівнює 84 %, а Гідрогену 16 %. Відносна 
густина пари вуглеводню за повітрям дорівнює 3,45. Визначте молекулярну формулу 
вуглеводню. 

32 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) оцтовий альдегід; 
2) глюкоза; 
3) ізопропілацетат; 
4) оцтова кислота; 
5) піридазин; 
6) етанол. 



2. За допомогою структурних формул наведіть рівняння реакцій: 
хлороетан → 1,1-дихлороетан → етаналь → етанова кислота → етилацетат → ацетамід 
3. Визначте формулу органічної речовини, якщо відомі масові частки елементів, що 
складають цю молекулу: w (Сl) = 92,21 %, все інше становить Карбон. Відносна густина 
пари речовини за вуглекислим газом дорівнює 3,5. 

33 1. Скласти структурні формули зазначених речовин та вкажіть класи органічних сполук, 
до яких вони належать: 
1) етанол; 
2) кальцій ацетат; 
3) крохмаль; 
4) оцтова кислота; 
5) етаналь; 
6) піридин. 
2. За допомогою структурних формул наведіть рівняння реакцій: 
                                                   етан 
                                                      

етиловий спирт  етилен  бромоетан  1,1-дибромоетан 
3. Масова частка Карбону у невідомій органічній сполуці дорівнює 93,75% а Гідрогену 
6,25%. Відносна густина за повітрям дорівнює 4,41. Вивести молекулярну формулу 
речовини. 

 


