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ДРТ–2022
ХІМІЯ
Варыянт змяшчае 44 заданні і складаецца з часткі А (28 заданняў) і часткі В (16 заданняў). На
выкананне ўсяго тэста адводзіцца 150 мінут. Неабходныя даведачныя матэрыялы – «Перыядычная
сістэма хімічных элементаў Д. І. Мендзялеева», «Табліца растваральнасці солей, кіслот і асноў у вадзе»,
«Рад актыўнасці металаў» – прыкладаюцца да Вашага варыянта.
Пры разліках прыняць малярны аб’ём газу (Vm) пры нармальных умовах (н. у.) 22,4 дм3/моль.
Значэнні адносных атамных мас хімічных элементаў (акрамя хлору, для якога Аr = 35,5) неабходна
акругляць да цэлага ліку. Пры рашэнні заданняў можна карыстацца калькулятарам, які не з’яўляецца
сродкам захавання, прыёму і перадачы інфармацыі. Будзьце ўважлівымі! Жадаем поспеху!

Частка А
У кожным заданні толькі адзін з прапанаваных варыянтаў адказу з’яўляецца правільным. У бланку
адказаў пад нумарам задання пастаўце метку (×) у клетачцы, якая адпавядае нумару выбранага Вамі
варыянта адказу.

А1. Дадзены рэчывы: C6H12О6 і H2CО3. Лік атамаў вадароду ў малекуле арганічнага рэчыва
роўны:
1) 1;
4) 6;
2) 2;
5) 12.
3) 3;
А2. Зарад іона, у склад якога ўваходзяць 18 электронаў і 19 пратонаў, роўны:
1) 1+;
4) 19+;
2) 1–;
5) 20+.
3) 18–;
А3. Электронная канфігурацыя знешняга энергетычнага ўзроўню …3s23p3 у асноўным стане
адпавядае атаму, вышэйшы аксід якога:
1) ЭО3;
4) Э2О5;
2) Э2О3;
5) ЭО2.
3) ЭО;
А4. Найбольшую электраадмоўнасць мае элемент, атамны нумар якога:
1) 11;
4) 4;
2) 9;
5) 5.
3) 3;
А5. Кісларод мае дадатную ступень акіслення ў злучэнні:
1) O2;
4) OF2;
2) Na2O2;
5) KHS.
3) Cu2O;
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А6. Паміж атамамі элементаў, якія маюць электронна-графічныя схемы
2p
2s
1s
1s
і

, утвараецца сувязь:

1) кавалентная палярная;
2) кавалентная непалярная;
3) іонная;

4) металічная;
5) вадародная.

А7. Маса хлоравадароду складае 28,4 г. Аб’ём (дм3) дадзенай порцыі газу пры н. у. роўны:
1) 67,2;
4) 18,96;
2) 44,8;
5) 17,43.
3) 33,6;
А8. Пры раздзяленні сумесі метадам фільтравання немэтазгодна выкарыстоўваць:

1)

2)

3)

А9. Несолеўтваральным аксідам з’яўляецца:
1) нягашаная вапна;
2) вуглякіслы газ;
3) сярністы газ;

4)

5)

4) кварц;
5) чадны газ.

А10. Аснова ўтвараецца ў выніку ператварэння:
1) Al(NO3)3 + KOH (ліш) →;
4) Li2O + Н2О →;
2) ZnО + Н2О →;
5) PbSO4 + KOH →.
3) Fe + Н2О →;
А11. Вільготная лакмусавая паперка стане чырвонай, калі яе паднесці да трубкі з газам:
1) SO2;
4) O2;
2) CO;
5) NH3.
3) CH3NH2;
А12. Водны раствор гідракарбанату калію рэагуе (20 ºС) з кожным рэчывам рада:
1) Ca(OH)2, H2SO4, MgCl2;
4) NO, Ca(NO3)2, HCl;
2) KOH, SO3, HI;
5) SO2, H2SiO3, CO2.
3) NH4Cl, Mg(OH)2, NaNO3;
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А13. Бромзмяшчальны прадукт Б, які атрыманы па схеме ператварэнняў
кат, t
Br2 , t
→ А 
→ Б,
NH3 
можа рэагаваць у разбаўленым водным растворы з рэчывам:
1) HI;
4) Cl2;
2) HCl;
5) Cu.
3) KCl;
А14. З дапамогай устаноўкі, якая адлюстравана на малюнку,
з найбольшым выхадам можна атрымаць і сабраць газ:
1) аміяк;
4) аксід серы(IV);
2) серавадарод;
5) аксід вугляроду(IV).
3) кісларод;
А15. Накіп, які ўтварыўся пры кіпячэнні жорсткай вады на сценках хімічнай пасудзіны,
можна выдаліць пры дзеянні воднага раствору рэчыва:
1) KCl;
4) Ca(OH)2;
2) HCOOH;
5) C2H5OH.
3) NaHCO3;
А16. Крэмній НЕ ўваходзіць у склад асноўнага кампанента будаўнічага матэрыялу:
1) цэмент;
4) мел;
2) бетон;
5) шкло.
3) кварцавы пясок;
А17. У пяць хімічных шклянак з разбаўленымі воднымі растворамі рэчываў змясцілі медны
цвік. Маса цвіка паменшылася ў растворы:

1)

2)
Pb(NO3)2

3)
AgNO3

4)
NiSO4

5)
HgSO4

НNO3

А18. Канцэнтраваны раствор сернай кіслаты НЕ выкарыстоўваюць для ажыццяўлення
ператварэння:
t → HNO ;
t → C;
1) NaNO3 (цв) 
4) C12H22O11 
3
t → SO .
20 С
5) Cu 
2
→ Al2(SO4)3;
2) Al 
3) Mg

20 С

→ MgSO4;

А19. Найбольшая колькасць іонаў у водным растворы ўтвараецца пры дысацыяцыі 1 моль
рэчыва:
1) (NH4)2SO4;
4) HClO3;
2) Ca(HCO3)2;
5) CH3COOLi.
3) K3PO4;
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А20. Няправільна адзначаны прадукты ў схеме акісляльна-аднаўленчай рэакцыі:
4) NO2 + H2O → HNO2 + HNO3;
1) KMnO4 + HCl → Cl2 + MnCl2 + KCl + H2O;
2) HI + NO2 → HIO3 + N2O5 + H2O;
5) Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O.
3) NO2 + H2O + O2 → HNO3;
А21. Ніжэй прыведзены формулы арганічных злучэнняў:

ОН

НО

СН2ОН

ОН

в)

а)

НО

д)

ОН
г)

НО

ОН

ОН

б)
Лік злучэнняў, якія прыналежаць да класа фенолаў, роўны:
1) 1;
2) 2;
3) 3;

4) 4;
5) 5.

А22. Пры дэгідрыраванні бутану можна атрымаць:
1) бутадыен-1,3;
4) 2-метылбутан;
2) ізапрэн;
5) 2-метылпрапан.
3) прапен;
А23. Выберыце сцверджанне, якое правільна характарызуе
арганічнае злучэнне, што прадстаўлена на малюнку:
Н3С
1) адносіцца да насычаных вуглевадародаў;
2) утварае прасторавыя цыс-, транс-ізамеры;
3) мае назву 3-метыл-3-этылбутэн-2;
4) з’яўляецца ізамерам гептадыену-1,3;
5) з’яўляецца гамолагам этылену.

С2Н5
С

СН

СН2

СН3

А24. Арганічнае рэчыва складу С4Н10О рэагуе з металічным натрыем без награвання; пры
акісленні аксідам медзі(II) утварае альдэгід, а пры ўнутрымалекулярнай дэгідратацыі –
алкен з нармальным вугляродным ланцугом. Прадстаўленае рэчыва мае назву:
1) 2-метылбутанол-1;
4) бутанол-2;
2) 2-метылпрапанол-2;
5) 2-метылпрапанол-1.
3) бутанол-1;
А25. У адрозненне ад этаналю этанавая кіслата ўступае ў рэакцыю з:
1) CuO, t;
4) Cu;
2) H2 / кат, t;
5) Cu(OH)2, t.
3) O2, t;
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А26. Лік рэчываў з прадстаўленых, якія падвяргаюцца гідролізу
CH
H 2OH
O
H
H
OH H

CH3

а) (

CH2

C

CH

CH2

H

в)

)n

O

H

OH

n

д)

,
г)

б)
роўны:
1) 1;
2) 2;

3) 3;
4) 4;

5) 5.

А27. Першасным амінам з’яўляецца:
CH3
1)

CH3

N

CH3

3)

CH3

C 2H5

NH

C 2H 5

5)

CH3

N
CH3

NH2

CH2
2)

NH2

C

O
CH3

OH
4)

CH3
CH3

А28. Як воцатная кіслата, так і амінавоцатная кіслата:
1) пры хатняй тэмпературы маюць цвёрды агрэгатны стан;
2) валодаюць толькі кіслотнымі ўласцівасцямі;
3) афарбоўваюць водны раствор лакмусу ў чырвоны колер;
4) змяшчаюць у малекулах па 4 атамы вадароду;
5) уступаюць у хімічнае ўзаемадзеянне з гідраксідам натрыю.

Частка В
Пры рашэнні задач у прамежкавых разліках для атрымання прыбліжанага значэння лікаў акругліце
іх да трэцяга знака пасля коскі па правілах акруглення, а канчатковы вынік – да цэлага ліку. Адказы,
атрыманыя пры выкананні заданняў, запішыце ў бланку адказаў. Кожную літару, лічбу пішыце ў асобнай
клетачцы (пачынаючы з першай) па ўзорах, паказаных у бланку. Адзінкі вымярэння лікавых велічынь не
запісвайце.

В1. Знайдзіце суму малярных мас (г/моль) арганічных рэчываў Д, Е ў схеме ператварэнняў,
у якой А – арганічнае рэчыва, Б – неарганічнае рэчыва
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В2. Устанавіце адпаведнасць паміж назвай арганічнага рэчыва і агульнай формулай
гамалагічнага рада, да якога яно прыналежыць.

А)
1) СnH2n + 2
Б)

2) СnH2n – 2
3) СnH2n

В)

4) СnH2n–4
5) СnH2n–6

Г)

Д)
Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў, захоўваючы алфавітную
паслядоўнасць літар левага слупка, напрыклад: А1Б4В1Г3Д5. Памятайце, што некаторыя
даныя правага слупка могуць выкарыстоўвацца некалькі разоў.

В3. Вуглевадарод А (лягчэйшы за паветра) у выніку рэакцыі цыклатрымерызацыі ўтварае
вуглевадарод Б. Узаемадзеянне Б з азотнай кіслатой у мольных суадносінах 1 : 1 у
прысутнасці канцэнтраванай сернай кіслаты дае арганічнае рэчыва В. Пры награванні В з
сумессю салянай кіслаты (у лішку) і жалезных апілак атрымліваецца арганічнае рэчыва Г,
пасля апрацоўкі якога шчолаччу ўтвараецца азотзмяшчальнае арганічнае злучэнне Д.
Устанавіце адпаведнасць паміж рэчывам, абазначаным літарай, і малярнай масай (г/моль)
рэчыва.
А
Б
В
Г
Д

1) 129,5
2) 127
3) 123
4) 93
5) 78
6) 26

Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў, захоўваючы алфавітную
паслядоўнасць літар левага слупка, напрыклад: А2Б4В1Г3Д5.

В4. Выберыце сцверджанні, якія правільна характарызуюць гліцэрыну.
1
2
3
4
5
6

з’яўляецца гамолагам прапанолу-1
па наменклатуры ІЮПАК мае назву прапантрыёл-1,2,3
малекулярная формула C3H8O
бясколерная вадкасць (н. у.), змешваецца з вадой у любых суадносінах
з’яўляецца ізамерам этыленгліколю
пры ўзаемадзеянні з лішкам бромавадароду ўтвараецца прадукт, формула
якога СН2Br – СНBr – СН2Br

Адказ запішыце лічбамі (парадак запісу лічбаў не мае значэння), напрыклад: 135.
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В5. Устанавіце адпаведнасць паміж схемай ператварэння і газам, які ўтвараецца ў выніку.
А) Н2SO4 (разб) + Fe →
Б) Н2SO4 (канц) + Сu →
В) НNO3 (канц) + Cu →
Г) НNO3 (разб) + Cu →
Д) HCl (разб) + Fe →

1) NO2
2) SO2
3) Н2
4) Н2S
5) NO

Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў, захоўваючы алфавітную
паслядоўнасць літар левага слупка, напрыклад: А1Б4В2Г2Д3. Памятайце, што некаторыя
даныя правага слупка могуць выкарыстоўвацца некалькі разоў.

В6. Дадзена схема ператварэнняў, у якой кожная рэакцыя абазначана літарай (А – Г):
Д
А → KOH →
Б
В
Г
K2O 
Fe(OH)2 →
FeCl2 →
Fe → FeCl3.
Для ажыццяўлення ператварэнняў выберыце пяць рэагентаў з прапанаваных (электраліты
ўзяты ў выглядзе разбаўленых водных раствораў):
1) FeSO4;
5) Сl2;
2) HCl;
6) NaCl;
3) Cu;
7) Mn;
4) H2O;
8) FeСl3.
Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў, захоўваючы алфавітную паслядоўнасць
літар, напрыклад: А2Б4В3Г5Д1.

В7. Устанавіце адпаведнасць паміж схемай рэакцыі і ўздзеяннем, пры якім раўнавага
адназначна зрушыцца ў бок зыходных рэчываў (каэфіцыенты не расстаўлены).
А) СО (г) + Cl2 (г)
Б) SO3 (г)
В) О2 (г)
Г) NО2 (г)

СОCl2 (г) + Q

SO2 (г) + O2 (г) – Q
О3 (г) – Q
N2O4 (г) + Q

1) награванне, павышэнне ціску
2) награванне, зніжэнне ціску
3) ахалоджванне, павышэнне ціску
4) ахалоджванне, зніжэнне ціску

Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў, захоўваючы алфавітную паслядоўнасць
літар левага слупка, напрыклад: А1Б4В2Г2. Памятайце, што некаторыя даныя правага
слупка могуць выкарыстоўвацца некалькі разоў.

В8. Ёсць водныя растворы рэчываў: HNО3, H2SO4, KOH, NaCl і СН3COOH. Аб’ём кожнага
раствору роўны 10 см3, а малярная канцэнтрацыя 0,1 моль/дм3. Выберыце сцверджанні, якія
правільна характарызуюць адзначаныя растворы.
1
2
3
4
5
6

найбольш высокае значэнне pH у растворы H2SO4
у растворы NaCl значэнне pH блізка да 7
толькі адзін з раствораў афарбоўвае фенолфталеін у малінавы колер
pH раствору KOH ніжэй за 7
калі змяшаць дадзеныя растворы H2SO4 і KOH, то pH атрыманага раствору будзе 7
у растворы СН3COOH больш высокі паказчык pH, чым у растворы HNО3

\

Адказ запішыце лічбамі (парадак запісу лічбаў не мае значэння), напрыклад: 146
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В9. У чатырох пранумараваных прабірках знаходзяцца разбаўленыя водныя растворы
неарганічных рэчываў:
А) гідраксід літыю
Б) сульфід натрыю
В) гідракарбанат калію
Г) сульфат медзі(II)

1
2
3
4

Аб іх вядома наступнае:
– рэчывы з прабірак 2 і 3 рэагуюць паміж сабой з утварэннем асадку блакітнага колеру;
– рэчывы з прабірак 1 і 3 пры змешванні ўтвараюць чорны асадак.
Устанавіце адпаведнасць паміж назвай рэчыва і нумарам прабіркі. Адказ запішыце ў
выглядзе спалучэння літар і лічбаў, захоўваючы алфавітную паслядоўнасць літар левага
слупка, напрыклад: А1Б4В2Г3.

В10. Галагенвытворнае алкану масай 33 г, якое змяшчае ў складзе малекулы адзін атам
брому, у лішку спіртавога раствору гідраксіду натрыю ператварылася ў вуглевадарод масай
16,8 г. Знайдзіце малярную масу (г/моль) зыходнага галагенвытворнага.
В11. Пасля падпальвання сумесі чаднага газу і кіслароду і прывядзення да першапачатковых
умоў яе аб’ём стаў на 25 % меншы, чым да падпальвання. Атрыманая сумесь газаў можа
прарэагаваць з кіслародам аб’ёмам 150 дм3. Разлічыце аб’ём (дм3) чаднага газу ў зыходнай
сумесі. Усе аб’ёмы газаў вымераны пры аднолькавых умовах.
В12. Сплаў серабра з меддзю масай 44 г растварылі ў азотнай кіслаце аб’ёмам 239,4 см3 з
масавай доляй кіслаты 31,5 % і шчыльнасцю 1,17 г/см3. Адзіным прадуктам аднаўлення азоту
з’яўляецца злучэнне, у якім ступень акіслення атама азоту роўная +2. Для нейтралізацыі
лішку кіслаты спатрэбіўся раствор гідраксіду калію аб’ёмам 100 см3 з малярнай
канцэнтрацыяй 2 моль/дм3. Разлічыце масавую долю (%) медзі ў зыходным сплаве.
В13. Узор мінералу масай 110,4 г, у якім суадносіны масавых долей медзі, жалеза і серы
састаўляюць 34,8 % : 30,4 % : 34,8 % адпаведна, спалілі ў лішку кіслароду. У выніку
вылучылася 586,8 кДж цеплаты. Разлічыце колькасць цеплаты (кДж), якая вылучыцца ў
выніку згарання мінералу колькасцю 1 моль.
В14. Порцыю нітрату натрыю масай 89,25 г награвалі да пастаяннай масы. Атрыманы газ
прапусцілі праз трубку з нагрэтай меддзю. Газ прарэагаваў поўнасцю з утварэннем аднаго
аксіду. Атрыманы аксід быў раствораны ў водным растворы сернай кіслаты аб’ёмам 708 см3
з масавай доляй H2SO4 19,6 % і шчыльнасцю 1,13 г/см3. Разлічыце масавую долю (%) солі
ў атрыманым растворы.
В15. Аксід фосфару(V), атрыманы пры спальванні фосфару масай 21,7 г у лішку кіслароду,
пры награванні растварылі ў вадзе аб’ёмам 420 см3. Вылічыце аб’ём (дм3, н. у.) аміяку, які
быў паглынуты атрыманым растворам, калі ўтварыўся толькі адзін прадукт – гідрафасфат
амонію.
В16. Пры ўзаемадзеянні сумесі масай 40,4 г, што складаецца з металу і яго карбанату, у якім
метал праяўляе ступень акіслення +2, з лішкам салянай кіслаты вылучыліся газы аб’ёмам
(н. у.) 8,96 дм3, а ў растворы ўтварылася толькі адна соль. Пасля спальвання сумесі газаў,
выдалення лішку кіслароду і кандэнсацыі вадзяной пары аб’ём (н. у.) газу, які застаўся,
саставіў 6,72 дм3. Вызначце адносную атамную масу металу.
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