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1. З метою визначення перекисiв у ефiрi для наркозу провiзор-аналiтик використував один
з реактивiв:
A. Калiю йодид
B. Калiю хлорид
C. Калiю перманганат
D. Натрiю тiосульфат
E. Натрiю гiдроксид
2. Провiзор-аналiтик визначає у препаратi домiшку солей калiю з розчином натрiю
тетрафенiлборату. Наявнiсть домiшки вiн визначає за появою:
A. Бiлої опалесценцiї
B. Жовтого забарвлення
C. Зеленої флуоресценцiї
D. Коричневого осаду
E. Синього забарвлення
3. Провiзор-аналiтик визначає домiшку сульфатiв у борнiй кислотi. У якостi основного
реактиву вiн додав:
A. Барiю хлорид
B. Натрiю сульфiд
C. Калiю ферроцiанiд
D. Аргентуму нiтрат
E. Амонiю оксалат
4. Хiмiк контрольно-аналiтичної лабораторiї отримав завдання приготувати еталони
каламутностi згiдно вимог фармакопеї. Якi речовини вiн має використовувати для цього у
якостi вихiдних?
A. Гексаметилентетрамiн i гiдразину сульфат
B. Кальцiю сульфат i глiцерин
C. Натрiю хлорид i кальцiю нiтрат
D. Калiю хлорид i барiю сульфат
E. Фурацилiн i кальцiю хлорид
5. Провiзор-аналiтик проводить дослiдження чистоти лiкарської речовини "Натрiю
тiосульфат". На наявнiсть якої домiшки вказує поява фiолетового забарвлення у реакцiї з
натрiю нiтропрусидом?
A. Сульфiди
B. Сульфати
C. Сiрка
D. Натрiю хлорид
E. Йодиди
6. В контрольно-аналiтичну лабораторiю для аналiзу надiйшов "Aether anaestheticus".
Який реактив за ДФУ слiд використати провiзору-аналiтику для виявлення домiшок
ацетону i альдегiдiв?
A. Лужний розчин калiю тетрайодмеркурiату
B. Амонiачний розчин аргентуму нiтрату
C. Водний розчин калiю йодиду
D. Розчин натрiю гiдросульфiту
E. Розчин гiдроксиламiну

7. Провiзор-аналiтик виконує аналiз субстанцiї етилморфiну гiдрохлориду. Для
визначення домiшки води напiвмiкрометодом в випробуваннi на чистоту вiн застосовує
такий реактив:
A. Йодсiрчистий
B. Бiуретовий
C. Метоксифенiлоцтової кислоти
D. Молiбденованадiєвий
E. Гiпофосфiту
8. Виберiть вiдновник, необхiдний для визначення домiшки миш’яку в лiкарських
речовинах (метод 2):
A. Гiпофосфiт натрiю
B. Розчин хлоридної кислоти
C. Розчин натрiю сульфiту
D. Розчин натрiю гiдроксиду
E. Розчин калiю йодиду
9. Згiдно ДФУ, у якостi основного реактиву при випробуваннi на граничний вмiст
домiшку магнiю хiмiк-аналiтик використовує розчин:
A. Гiдроксихiнолiну
B. Резорцину
C. Пiридину
D. Формальдегiду
E. Бензальдегiду
10. Провiзор-аналiтик виконує аналiз субстанцiї глiцерину згiдно ДФУ. Для визначення
неприпустимої домішки цукрiв вiн використовує свiжоприготований розчин:
A. Мiдi (II) сульфату
B. Залiза (II) сульфату
C. Кобальту (II) хлориду
D. Ртутi (II) нiтрату
E. Натрiю тiосульфату
11. При проведеннi випробувань на чистоту в субстанцiї атропiну сульфату визначають
наявнiсть домiшки стороннiх алкалоїдiв та продуктiв розкладання методом ТШХ.
Хроматографiчну пластинку при цьому обприскують розчином:
A. Калiю йодовiсмутату
B. Амонiаку
C. Нiнгiдрину
D. Динiтрофенiлгiдразину оцтовохлористоводневим
E. Тетрабутиламонiю гiдроксидом
11. У субстанцiях Natrii iodidum та Kalii iodidum визначають специфічну домiшку
тiосульфатiв додаванням розчинiв крохмалю i йоду. Про вiдсутнiсть домiшки свiдчить:
A. Поява синього забарвлення
B. Поява жовтого забарвлення
C. Зникнення синього забарвлення
D. Випадiння бiлого осаду
E. Знебарвлення розчину

12. Провiзор-аналiтик виконує аналiз субстанцiї кислоти аскорбiнової згiдно вимог ДФУ.
Для визначення домiшки кислоти щавлевої вiн використовує розчин:
A. Кальцiю хлориду
B. Натрiю хлориду
C. Натрiю гiдрокарбонату
D. Натрiю сульфату
E. Натрiю тiосульфату
13. Провiзор-аналiтик виконує аналiз субстанцiї глiцерину згiдно вимог ДФУ. Для
визначення домiшки води напiвмiкрометодом в випробуваннi на чистоту вiн застосовує
такий реактив:
A. Йодсiрчистий
B. Бiуретовий
C. Метоксифенiлоцтової кислоти
D. Молiбденованадiєвий
E. Гiпофосфiту
14. Провiзор-аналiтик проводить випробування на вмiст домiшки ацетону та альдегiдiв у
ефiрi для наркозу згiдно вимог ДФУ. Як реактив йому слiд для цього використати розчин:
A. Калiю тетрайодмеркурату лужного
B. Гiдроксиламiну солянокислого
C. Калiю гiдроксиду спиртовий
D. Тетраметиламонiю гiдроксиду розведений
E. Бета-нафтолу лужний
15. Провiзор-аналiтик визначає наявнiсть домiшки важких металiв у субстанцiях кислоти
салiцилової. У вiдповiдностi до вимог ДФУ для виявлення домiшку важких металiв вiн
має використати такий реактив:
A. Тiоацетамiдний
B. Мiдно-тартратний
C. Сульфомолiбденовий
D. Цiанбромiдний
E. Кислоти метоксифенiлоцтової
16. Провiзор-аналiтик виконує аналiз субстанцiї кислоти аскорбiнової згiдно вимог ДФУ.
Для визначення домiшки кислоти щавлевої вiн використовує розчин:
A. Кальцiю хлориду
B. Натрiю хлориду
C. Натрiю гiдрокарбонату
D. Натрiю сульфату
E. Натрiю тiосульфату
17. Ефiр медичний вiдноситься до простих ефiрiв. Провiзор-аналiтик перед проведенням
його iдентифiкацiї за температурою кипiння має впевнитися у вiдсутностi:
A. Перекисних сполук
B. Вiдновлюючих речовин
C. Спиртiв
D. Нелетучого залишку
E. Карбонових кислот

18. На аналiз надiйшов зразок води очищеної з аптеки. За допомогою якого реактиву
можна виявити в ньому наявнiсть важких металiв?
A. Тiоцетамiд
B. 2,6-дихлорфенiлiнфенол
C. Натрiю нiтропрусид
D. Нiнгiдрин
E. Тiосемiкарбазид
19. У якостi основного реактиву при випробуваннi на граничний вмiст домiшки алюмiнiю
хiмiк-аналiтик використовує розчин:
A. Гiдроксихiнолiну
B. Резорцину
C. Пiридину
D. Формальдегiду
E. Бензальдегiду
20. Для визначення домiшки фторидiв у лiкарських сполуках провiзор-аналiтик проводить
перегонку з водяною парою i потiм визначає наявнiсть натрiю фториду реакцiєю з
реактивом:
A. Амiнометилалiзаринової кислоти
B. Тiоацетамiдним
C. Метоксифенiлоцтової кислоти
D. Роданбромiдним
E. Йодсiрчистим
21. Яка з наведених сполук є специфiчною домiшкою в субстанцiї етамiналу-натрiю?
A. Вiльний луг
B. Фенiлбарбiтурова кислота
C. Етилбарбiтурова кислота
D. Семiкарбазид
E. Ванiлiн
22. З аптеки на аналiз надiйшов зразок води очищеної. За допомогою якого реактиву
можна виявити в ньому наявнiсть важких металiв?
A. Тiоцетамiд
B. 2,6-дихлорфенiлiнфенол
C. Натрiю нiтропрусид
D. Нiнгiдрин
E. Тiосемiкарбазид
23. Хлорид-iони виявляють розчином аргентуму нiтрату в кислому середовищi в
присутностi такої кислоти:
A. Нiтратна
B. Сульфатна
C. Фосфатна
D. Оцтова
E. Сульфiтна

