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Посібник містить тоотові завдання, розрахункові задачі, 
вправи до основних том шкільної програми з органічної хімії, 
у яких висвітлюються; теорія будови сполук, їх хімічні і 
фізичні властивості, номенклатура, добування, застосування 
тощо. Назви елементів і неорганічних кислот подано за новою 
номенклатурою.

Цей матеріал може бути використаний для перевірки 
знань учнів, ступеня засвоєння того чи іншого питання.

Для учнів та вчителів хімії середньої загальноосвітньої 
школи, ліцеїв, гімназій.
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В ІД  А В Т О Р І В

Тривалий час автори даного посібника епізодично 
використовували тестування в окремих класах на при
кладі певних тем, а з 1991 р. повністю перейшли на те
матичне тестування для контролю знань учнів. Але це 
не означає, що інші методи контролю знань були забуті. 
Навпаки, при тестуванні гармонійне їх поєднання та 
обов’язкове врахування результатів контролю створює 
умови для зворотного зв’язку з метою, методами та 
змістом навчання.

Пропонований посібник — це перша спроба авторів 
узагальнити тематичні тести для 10-11-х класів, які 
пройшли апробацію протягом кількох навчальних років. 
Безумовно, це не ідеальний варіант, оскільки наведені 
завдання не охоплюють повністю всього матеріалу, не 
дають змоги перевірити всі необхідні вміння та навички. 
Але така мета і не ставилась, тому що тестування — це 
не універсальний метод, а тільки один із них.

Систематична робота з тестами довела їхню високу 
ефективність. Тому ми сподіваємось, що пропоновані 
завдання стануть добрими помічниками у роботі вчи
телів хімії, об’єктивним тренажером для учнів, які 
вміють чи прагнуть самостійно працювати. У процесі ро
боти вчителі можуть використовувати чи то весь тест, чи 
окремі завдання, чи вносити свої корективи.

Автори самокритично ставляться до поданого матері
алу, а тому будь-які зауваження, побажання та допов
нення сприймуть з вдячністю.


