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Тести з курсу «Будова речовини» 

І  рівень 
1. Який з наведених елементів має постійну валентність?  
      а)Br; б)Cu; в)F; г)Fe. 
2. У якого елемента будова зовнішнього електронного шару відповідає 

формулі 3s23p4? а)O; б)Se; в)S; г)Cl. 
3. До якої групи належить елемент будова зовнішнього елетронного шару 

якого відповідає формулі ns2p6? а)VIII; б)II; в)VI; г)IV. 
4. До якої групи належить елемент будова електронів якого відповідає 

формулі (n-1)d5ns2? а)V; б)II; в)I; г)VII. 
5. Скільки електронів міститься в атомі Алюмінію у не збудженому стані на 

3p-підрівні? а)1; б)3; в)2; г)0. 
6. Скільки електронів міститься в атомі Cіліцію на 3р-підрівні у не 

збудженому стані? а)3; б)1; в)4; г)2; 
7. Скільки електронів міститься в атомі Карбону на 2р-підрівні у 

збудженому стані? а)4; б)3; в)2; г)5; 
8. Скільки електронів міститься на 4 енергетичному рівні в атомі Брому? 

а)5; б)2; в)7; г)4; 

9. Яку електронну будову має йон СІ
-
? a)1s2 2s2 2p6 3s2 3p4; б) 1s2 2s2 2p6 3s2 

3р5; в)1s2 2s2 2p6 3s2 3р3; г)1s2 2s2 2p6 3s2 3р6; 
10. Яку електронну будову має йон Fe3+? а)1s2 2s2 2p6 3s2 3р6 3d5 4s2; б)1s2 2s2 

2p6 3s2 3р6 3d3 4s2; в)1s2 2s2 2p6 3s2 3р4; г)1s2 2s2 2p6 3s2 3р6 3d9 4s2; 
11. Скільки неспарених електронів у зовнішньому шарі атома Сульфуру? а)4; 

б)2; в)1; г)0; 
12. Вкажіть кількість неспарених електронів атома Хлору? а)3; б)5; в)1; г)0; 
13. Вкажіть кількість вільних 2р-орбіталей атома Бору? а)0; б)2; в)3; г)1; 
14. Вкажіть сумарну кількість s-електронів атома Натрію? а)1; б)4; в)6; г)5; 
15. Скільки електронів міститься на зовнішньому р-підрівні атома Брому а)5; 

б)2; в)7; г)3; 
16. Яка електронна конфігурація неможлива? а)3d5; б)4s1; в) 3p7; г) 5p2; 
17. Яке з наведених нижче тверджень є невірним? Ковалентний зв'язок може 

утворюватись...а) за рахунок спільної електронної пари; б) за донорно-
акцепторним механізмом; в) за рахунок повного переходу електронів від 
менш електронегативного атома до більш електронегативного атома; г) за 
рахунок перекривання електронних орбіталей; 

18. Вкажіть речовину з ковалентним полярним звязком? а)NaCl; б)Cl2; в)H2; 
г)HBr; 

19. Яка з цих ознак не характерна для ковалентного зв'язку? а) напрямленість; 
б) ненасиченість; в) довжина звязку; г) енергія звязку; 

20. Серед наведених речовин вкажіть сполуку з йонним звязком? а)СІ2; б) 
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СО; в) Na2О; г) SiO2; 
21. Серед наведених речовин вкажіть сполуку з ковалентним неполярним 

звязком? а)Br2;  б)HBr; в)CO; г)NaBr; 
22. В якому випадку наведені нижче електронні формули відповідають 

атомам одного і того ж елемента, що знаходиться в різних - збудженому і 
незбудженому - станах?  а) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 i 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6; б)1s2 2s2 
2p6 3s2 3p2 i 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3; в)1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 i 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4;  г)1s2 
2s2 2p6 3s2 3p3 i 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6; 

23. В якому випадку наведені нижче електронні формули відповідають 
атомам одного і того ж елемента, що знаходиться в різних - збудженому і 
не збудженому - станах? а)1s2 2s2 2p1 i 1s2 2s2 2p2; б)1s2 2s2 2p1i 1s2 2s1 
2p2; в)1s2 2s2 2p3 i 1s2 2s2 2p2; г)1s2 2s2 2p1 i 1s2 2s2 2p5. 

24. Які з наведених нижче електронних формул атомів відповідають 
збудженому стану атомів елементів? а)1s2 2s1 2p1; б)1s2 2s2 2p5; в)1s2 
2s2 2p6 3s2;  г)1s2 2s2 2p1; 

25. Які з наведених нижче електронних формул атомів відповідають не 
збудженому стану атомів елементів? а)1s2 2s2 2p6 3s1 3p2; б)1s2 2s2 2p6 
3s1 3p4; в)1s2 2s2 2p6 3s2 3p2; г)1s2 2s2 2p6 3s1 3p4 3d2. 

26. Атом елемента має на 7 електронів більше, ніж йон магнію. Назвіть 
елемент а)S; б)Cl; в)Ge; г)Si; 

27. Атом елемента має на 2 електронів більше, ніж йон калію. Назвіть 
елемент а)Sc; б)Ti; в)Ca; г)Cr; 

28. Атом елемента має на 3 електронів більше, ніж йон натрію. Назвіть 
елемент а)Al; б)F; в)P; г)Cr; 

29. Атом елемента має на 5 електронів більше, ніж йон магнію. Назвіть 
елемент, складіть електронні формули його атома       у збудженому і 
незбудженому - станах? а  а)Si; б)Al; в)Р; г)Ni; 

30. Cкільки нейтронів, протонів та електронів разом містить атом елемента з 
порядковим номером 18? а)54; б)56; в)58; г)55; 

31. Скільки нейтронів міститься в ядрі атома Хлору СІ? а)20; б)0; в)17; г)4; 
32. Запишіть електронну структуру йона Кальцію Са2+ і вкажіть сумарну 

кількість електронів у цьому йоні? а)12; б)11; в)20; г)18; 
33. На скільки більше нейтронів  в ядрі Хлору СІ, ніж ядрі Оксигену? а)10; 

б)12; в)11; г)14;  
34. Cкільки нейтронів, протонів та електронів разом містить атом елемента з 

порядковим номером 9? а)26; б)25; в)28; г)24; 
35. Cкільки нейтронів, протонів та електронів разом містить йон Гідрогену 

1Н-? а)5; б)4; в)3; г)2; 
36. На скільки більше нейтронів  має ядро йона 80Br- ніж ядро йона Калію 

39К+? а)32; б)25; в)30; г)33; 
37. Вкажіть сумарну кількість нейтронів і електронів в атомі ізотопу 

Оксигену 18 0.  а)18; б)20; в)16; г)17; 
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38. Вкажіть сумарну кількість електронних шарів в йонах S2- та К+. а)8; б)4; 
в)5; г)6; 

39. Який з йонів: Fe2+, K+, Na+, F- має електронну структуру, подібну до 
електронної структури Аргону? Вкажіть заряд ядра цього йона. а)19; б)22; 
в)20; г)18; 

40. Відносна атомна маса елемента дорівнює 108. Кількість електронів у 
ньому 47. Скільки нейтронів міститься в ядрі цього атома? а)60; б)61; 
в)62; г)64; 

41. Зовнішній електронний шар атома має структуру 3s23p4. Вкажіть 
порядковий номер цього елемента. а)15; б)14; в)18; г)16; 

42. Скільки протонів містить елемент, верхній електронний рівень якого має 
структуру 2s2 2p2?  а)6; б)7; в)8; г)5; 

43. Напишіть повну електронну формулу елемента, останній рівень якого має 
вигляд...2p3.  а)1s1 2s2 2p3; б)1s2 2s2 2p3; в)1s2 2s1 2p3; г)1s2 2s2 2p4. 

44. Напишіть повну електронну формулу елемента, останній рівень якого має 
вигляд...3p5. а)1s2 2s2 2p6 3s2 3p6;          б)1s2 2s2 2p5 3s2 3p5; в)1s2 2s2 2p6 3s2 
3p5; г)1s2 2s2 2p6 3s1 3p5; 

45. Напишіть повну електронну формулу елемента, останній рівень якого має 
вигляд...3p6. а)1s2 2s2 2p6 3s2 3p6; б)1s2 2s2 2p6 3s2 3p5;  в)1s2 2s2 2p6 3s1 3p6;  
г) 1s2 2s2 2p6 3s1 3p5; 

46. Лантаноїди і актиноїди розташовані у таблиці Д.І. Менделєєва в одній 
клітинці тому, що. а) атоми мають однакове число електронів; б) атоми 
мають однакове число електронів на зовнішньому електронному шарі; в) 
атоми мають різне число електронів на зовнішньому електронному шарі; 
г)вірної відповіді немає. 

47. Окисні властивості елементів головної підгрупи VII групи Періодичної 
системи із зростанням порядкового номера а) зменшуються; б) не 
змінюються; в) збільшуються; г) вірної відповіді немає 

48. Відновні властивості елементів головної підгрупи I групи Періодичної 
системи із зростанням порядкового номера  а) збільшуються; б) 
зменшуються; в) не змінюються; г) вірної відповіді немає; 

49. Відновні властивості елементів у періодах Періодичної системи із 
збільшенням порядкового номера а) не змінюються;б) збільшуються; в) 
зменшуються; г) вірної відповіді немає; 

50. Періодично змінюються в Періодичній системі такі властивості атомів 
елементів а)заряд ядра атома; б) відносна атомна маса; в) кількість 
енергетичних рівнів електронів в атомі; г) кількість електронів на 
зовнішньому енергетичному шарі; 

51. У групі лужних металів (від Li до Cs) Цезій є найменш електронегативним 
тому, що він має а) Найбільше число нейтронів у ядрі; б) Найбільше 
число валентних електронів порівняно з іншими елементами;  в) 
Найбільшу атомну масу; г) Валентні електрони, найбільш віддалені від 
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ядра атома; 
52. Виходячи із положення у періодичній системі, вкажіть елементи, для яких 

характерне явище фотоефекту…. а)Платинові метали; б) Галогени; в) 
Халькогени; г) Лужні метали; 

53. У межах періоду збільшення порядкового номера елемента 
супроводжується; а) Зменшення атомного радіуса і збільшенням 
електронегативності атома; б)Збільшення атомного радіуса і зменшення 
електронегативності атома;  в) Зменшення атомного радіуса і зменшення 
електронегативності атома;  г)Збільшення атомного радіуса і збільшення 
електронегативності атома;   

54. До якого елемента зміщені спільні електронні пари в сполуці H2S? 
Вкажіть його атомну масу а) 12; б) 1; в) 32; г) 34;   

55. До якого елемента зміщені спільні електронні пари в сполуці F20? Вкажіть 
його порядковий номер а) 16; б) 9; в) 23; г) вірної відповіді немає. 

56. Скількі спільних електронних пар утворюють звязки в молекулі ВеС? а) 5; 
б)4; в) 6; г) 2; 

57. До якого елемента зміщені спільні електронні пари в сполуці SiF4? 
Вкажіть його атомну масу а)19; б)28; в)12; г)16; 

58. Скількі спільних електронних пар утворюють звязки в молекулі AlN? а)3; 
б)4; в)2; г)1; 

59. Скільки електронів беруть участь в утворенні звязків у молекулі СІ2О7? 
а)26; б)24; в)25; г)28; 

60. Скількі спільних електронних пар утворюють звязки в молекулі Fe2O3? 
а)10; б)8; в)6; г)5; 

61. Скількі спільних електронних пар утворюють звязки в молекулі XeF4? а)5; 
б)4; в)3; г)2; 

62. До якого елемента зміщені спільні електронні пари в сполуці XeO3? 
Вкажіть порядковий номер цього елемента а) 8; б)32; в)54; г)16; 

63. Скільки електронів беруть участь в утворенні звязківу молекулі В203? 
а)10; б)11; в)12; г)14; 

64. Скільки електронів беруть участь в утворенні зв’язків у молекулі Ca3N2? 
а)7; б)6; в)8; г)10; 

65. Вкажіть сумарну кількість електронів, які беруть участь в утворенні 
звязків в молекулі Ферум (ІІІ) гідроксоброміду? а)6; б)10; в)12; г)8; 

66. В якій сполуці звязок елементу Хлору має йонну природу:CCl4; Cl20; 
MgCl2; HCl? Вакажіть молекулярну масу цієї сполуки а) 95; б) 36,5; в)87; 
г)154; 

67. Ядро атома складається з а) електронів та протонів; б) електронів та 
нейтронів; в) протонів та нейтронів; г) електронів, протонів та нейтронів; 

68. Заряд ядра визначається а) кількістю протонів; б) сумою числа протонів та 
нейтронів; в) кількістю нейтронів; г) відносною атомною масою; 

69. Порядковий номер елементу відповідає а) кількості нейтронів; б) заряду 
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ядра; в) сумі числа протонів та нейтронів; г) різниці числа протонів та 
нейтронів; 

70. Ізотопи- різновиди одного і того ж елемента, які мають а) однакову 
відносну атомну масу; б) різне число протонів; в) однакове число 
протонів, але різне число нейтронів; г) різне число електронів. 

71. Хімічний елемент- це вид атомів з однаковим числом а) відносної атомної 
маси; б) заряду ядра; в) суми протонів та нейтронів; г) немає вірної 
відповіді; 

72. Періодичність зміни властивостей хімічних елементів зумовлена а) 
складом атомів; б) кількістю електронів; в) будовою ядра; г) будовою 
електронних оболонок атома. 

73. Який елемент має завершений зовнішній електронний шар? а)С; б)О; 
в)Ne; г)Li; 

74. Атом аргону має завершених електронних рівнів а)4; б)2; в)3; г)5; 
75. Розподіл електронів по електронних рівнях у АІ наступний а)2 10 0; б)1 9 

2; в)2 8 3; г)8 1 2; 
76. Скільки електронів є на ІІ енергетичному рівні атома F? а)1; б)3; в)5; г)7; 
77. У якого елемента електрони зовнішнього рівня найлегше зв'язані з ядром? 

а)Be; б)N; в)O; г)F; 
78. У якої пари елементів найбільша відмінність у властивостях? а)Li-Na; 

б)Li-Be; в)He-Li; г)N-O; 
79. Умовний йон  S4+ може максимально віддати електронів а)2; б)4; в)5; г)6; 
80. Умовний йон  P3+ може ще прийняти максимально електронів а)3; б)4; 

в)5; г)6; 
 

ІІ рівень 
81. Радіус якого атома найменший P, N, S, O, F?  а)P; б)N; в)S; г)F; 
82. Що спільного у елементів з порядковим номером 7 та 15? а) число 

нейтронів у ядрі; б) число електронних рівнів; в) будова останнього р-
підрівня; г)хімічна активність; 

83. Атом елементу має на 4 електрони більше, ніж йон магнію Mg2+. Назвіть 
елемент. а)S; б)Si; в)Al; г)Fe; 

84. На зовнішньому шарі атому Карбону є а)2 електрони; б)3 електрони; в)4 
електрони; г)5 електронів; 

85. Скільки електронів на d-підрівні незбудженого атома Феруму а)2; б)4; в)6; 
г)5; 

86. Скільки електронів на d-підрівні атона Fe3+  а)2; б)4; в)6; г)5; 
87. Вкажіть сумарну кількість електронів в йоні Са2+  а)16; б)18; в)20; г)28; 
88. Вкажіть кітькість р-електронів в атомі Калію  а)8; б)10; в)12; г)16; 
89. Валентними у металів головних підгруп є а) тільки s-електрони; б) s- і p-

електрони; в) тільки p-електрони; г) s-і d-електрони; 
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90. Валентними у металів побічних підгруп є  а) тільки s-електрони; б) s- і p-
електрони; в) тільки p-електрони; г) s-і d-електрони; 

91. Яке число електронів на зовнішньому електронному рівні найбільш 
характерне для лужних і лужноземельних  металів? а)1 або 2; б)3; в)4; г)5; 

92. Скільки електронів не вистачає атому Оксигену до октену а)один; б) 
шість; в)два; г)п'ять; 

93. До якого типу зв'язку відносять зв'язок у молекулі кисню? а) йонний; б) 
полярний ковалентний; в) водневий; г) неполярний ковалентний; 

94. До якого типу зв'язку відносять зв'язок у молекулі води? а) йонний; б) 
полярний ковалентний; в) водневий; г) неполярний ковалентний; 

95. До якого типу зв'язку відносять зв'язок у молекулі амоніаку? а) йонний; б) 
полярний ковалентний; в) водневий; г) неполярний ковалентний; 

96. До якого типу зв'язку відносять зв'язок у молекулі хлороводню? а) 
йонний; б) полярний ковалентний; в) водневий; г) неполярний 
ковалентний; 

97. До якого типу зв'язку відносять зв'язок у молекулі АІСІ3? а) йонний; б) 
полярний ковалентний; в) водневий; г) неполярний ковалентний; 

98. До якого типу  зв'язку відносять зв'язок у йоні амонію? а) йонний; б) 
полярний ковалентний; в) водневий; г) донорно-акцепторний. 

99. Скільки електронів є в атомі Fе на зовнішньому електронному рівні а)8; 
б)6; в)2; г)1;  

100. Скільки електронів є в атомі Cr на передостанньому електронному 
рівні а)8; б)10; в)18; г)13;  

101. Найбільша кількість р-електронів на одному електронному рівні 
може бути а)2; б)4; в)8; г)6; 

102. Яке з наведених нижче тверджень є вірним. Йонний звязок 
здійснюється...а) за рахунок перекривання електронних орбіталей; б) за 
рахунок електростатичної взаємодії різноіменних йонів; в) між атомами з 
близькими значеннями електронегативності; г) за рахунок часткового 
зміщення спільної електронної пари до більш електронегативного атома. 

103. У якій з наведених молекул є П-звязок? а)H2S; б)CO2; в)CH4; г)C2H6; 
104. Яка з наведених речовин має йонну кристалічну гратку? а)Cu; б)S; 

в)KCl; г)P2O5; 
105. Яка з наведених твердих речовин має молекулярну кристалічну 

гратку? а)KCl; б)I2; в)NaI; г)Fe; 
106. У якій сполуці звязок Елемент-Хлор має ковалентну природу? а) 

КСІ; б)AgCl; в)SiCl4; г)BiCl3; 
107. Скільки електронних пар звязують атоми Нітрогену в молекулі N2? 

а)1; б)4; в)2; г)3; 
108. Скільки електронних пар звязують атоми Оксигену в молекулі 

кисню? а)1; б)2; в)6; г)4; 
109. Вкажіть, яке з наведених тверджень є невірним. Металевий звязок 
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має такі ознаки...а) наявність "електронного" газу; б) у вузлах металічної 
градки містяться позитивно заряджені йони металів; в) узагальнені 
електрони не здатні непеміщуватись по кристалу металу4 г) відсутність 
напрямленості і насиченості; 

110. Між якими  молекулами не виникає водневий звязок? а) НСІО4; 
б)HF; в)H2SO4; г)CH4; 

111. У якій сполуці атом Карбону знаходиться в стані sp3-гібридизації? 
а)СО; б)СО2; в)СН4; г)С2Н4; 

112. Металічний  звязок полягає у взаємодії між : а) дипольними 
молекулами; б) йонами металів з різнойменними зарядами; в) позитивно 
зарядженими йонами та електронами; г) однаковим атомами металів; 

113. Характерними для металів є розташування у періодичні системі 
хімічних елементів Д.І.Менделеєва а) праворуч і вверху; б) праворуч і 
внизу; в) зліва і вверху; г) зліва і внизу; 

114. Вільний радикал - це частинка з:   а) неспареним електроном та 
негативним зарядом; б) неспареним електроном при відсутності заряду; в) 
неспареним електроном та позитивним зарядом; г) вільною електронною 
парою та негативним зарядом; 

115. Атоми та групи атомів у молекулах органічних сполук : а) 
впливають взаємно один на одного; б) не впливають один на одного; в) 
впливають тільки на вуглецевий ланцюг; г) впливають тільки на 
функціональні групи; 

116. Карбон легко утворює вуглецеві ланцюги внаслідок :   а) істотно 
різної здатності відтягувати та віддавати електрони при утворенні звязку 
С-С; б) різної електронегативності Гідрогену та Карбону; в) різної 
кількості валентних електронів у атомах Гідрогену та Карбону; г) майже 
однакової здатності відтягувати та віддавати електрони при утворенні  
звязку С-С; 

117. Обертання атомів навколо подвійного π-звязку в алкенах порівняно 
з обертанням сігма -звязку в алканах проходить:  а)легше; б) однако легко; 
в) не проходить; г) можливо при УФ-опроміненні 

118. Атом Карбону в молекулі ацетилену знаходиться в стані  а) sp3-
гібридизація; б) sp2-гібридизація; в) sp-гібридизація; г) не 
гібридизованому; 
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