
PRACTICE TEST – 5 (X CLASS – PHYSICAL SCIENCES) 
NAME:                    R.No:    Max.marks: 20    Time:45Mts. 
1. Which gas is evolved usually liberated when an acid reacts with a metal? Illustrate with an example. How will you 

test for the presence of this gas?         4m 
2. Identify the compound ‘X’ on the basis of the reactions given below. Also, write the name and chemical formulae 

of ‘A’ and ‘B’. 

A) X  + Zn     A   + H2     B)       X   +  HCl     B  + H2O 
3. Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? 
4. Metal carbonate ‘A’ reacts with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolved turns lime 

water milky. Write a balanced Chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium 
chloride. 

5. What is a neutralization reaction? Give one example. 
6. What are olfactory indicators? Give an example for the use of olfactory indicators in our daily life. 
7. Write down the respective colour changes in the table. 

S.no Sample solution Red litmus  Blue litmus Phenolphthalein Methyl orange 

1 HCl     

2 NH4OH     

3 NaOH     

4 HNO3     

Choose the correct answer. 
8. In general Metal oxides are           a)   acidic      b)   basic       c)     neutral     d)      salty                                        (       ) 
9. Metal hydrogen carbonates liberate ___ gas, when reacts with acids    a)   H2   b)   CO2    c)   N2    d)  O2        (        )       
10. The substance present in antacid   is     a)   acidic     b)   salt      c)     basic     d)    water         (       ) 
11. Which of the following reacts with crushed egg shells to give a gas tha turns lime water milky                 (  ) 

a) NaCl  b)     LiCl  c)   HCl   d)  KCl 
 
 
 

 
 
 

PRACTICE TEST – 5 (X CLASS – PHYSICAL SCIENCES) 
NAME:                    R.No:    Max.marks: 20    Time:45Mts. 
1. Which gas is evolved usually liberated when an acid reacts with a metal? Illustrate with an example. How will you 

test for the presence of this gas?         4m 
2. Identify the compound ‘X’ on the basis of the reactions given below. Also, write the name and chemical formulae 

of ‘A’ and ‘B’. 

A) X  + Zn     A   + H2     B)       X   +  HCl     B  + H2O 
3. Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? 
4. Metal carbonate ‘A’ reacts with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolved turns lime 

water milky. Write a balanced Chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium 
chloride. 

5. What is a neutralization reaction? Give one example. 
6. What are olfactory indicators? Give an example for the use of olfactory indicators in our daily life. 
7. Write down the respective colour changes in the table. 

S.no Sample solution Red litmus  Blue litmus Phenolphthalein Methyl orange 

1 HCl     

2 NH4OH     

3 NaOH     

4 HNO3     

Choose the correct answer. 
8. In general Metal oxides are           a)   acidic      b)   basic       c)     neutral     d)      salty                                        (       ) 
9. Metal hydrogen carbonates liberate ___ gas, when reacts with acids    a)   H2   b)   CO2    c)   N2    d)  O2        (        )       
10. The substance present in antacid   is     a)   acidic     b)   salt      c)     basic     d)    water         (       ) 
11. Which of the following reacts with crushed egg shells to give a gas tha turns lime water milky                 (  ) 

a) NaCl  b)     LiCl  c)   HCl   d)  KCl 



PRACTICE TEST – 5 (X CLASS – PHYSICAL SCIENCES) 
NAME:                    R.No:    Max.marks: 20    Time:45Mts. 

1. లోహాలు ఆమ్లా లతో చర్య జరితే వెలుఴడు వయుఴు ఏది? క ఉదాహర్ణతో విఴరిింపుమ్ు. వెలుఴడిన వయుఴును ఎలల పరీక్షిస్ా ర్ు?  
2. క్రింది ర్స్యన చర్యల ఆధార్ింగ ‘X’ అనే సమ్మేళనాన్ని కనుగొనుమ్ు. అలలగ ే‘A’ మ్రియు ‘B’ ల ేరా్ను, ఫర్ుేలలలను రయిండి.           

A)     X  + Zn     A   + H2     B)       X   +  HCl     B  + H2O 

3.  ెర్ుగు, పులాన్న పదారా లను ఇతా్డి, రగి ఴింటి పత్రలలో ఎిందుకు న్నలవ ఉించకూడదో  రయిండి. 
4.  ‘A’ అనే లోహ కరొొనేట్, హ ైడోరకలా రిక్ ఆమా్ింతో చర్య జరినపుడు బుస బుస ప ింగుతో వయుఴు వెలుఴడిింది. ఆ వయుఴు సునిపు 

తేటను పలఴలె తెలాగ మ్లరిచింది. చర్యలో ఏర్పడిన క సమ్మేళనిం కలి్షయిం కలా ర ైడ్ ఐన జరిగిన చర్యకు త్ులయ సమీకర్ణాన్ని  రయిండి. 
5. త్ులయ ర్స్యన సమీకర్ణిం అింటే ఏమిటి?  క ఉదాహర్ణ రయిండి. 
6. సువసన సూచికలు అింటే ఏమిటి? న్నత్య జీవిత్ింలో సువసన సూచికల ఉపయోగన్నక్ క ఉదాహర్ణ రయిండి  
7. ఆయల సిందరాలలో ర్ింగులలో ఴచ్ేచ మ్లర్ుపలను పటిికలో న్నింపిండి. 

S.no నమ్ూనా దరఴిం  ఎర్ర ల్షటేస్   నీల్ష ల్షటేస్ పనాఫా్లీన్  మిథెైల్ ఆర ింజ్  
1 HCl     

2 NH4OH     

3 NaOH     

4 HNO3     

సరియ ైన జవబును ఎనుికొనుమ్ు. 
8. స్ధార్ణింగ లోహ ఆక ైైడ్ లు      a)   ఆమ్లా లు     b)   క్షారలు        c)   త్టసాిం       d)      లఴణాలు                            (  ) 

9. లోహ హ ైడోరజన్ కరొొనేట్, ఆమ్లా లతో జరిే చర్యలో వెలుఴడే వయుఴు      a)   H2   b)   CO2    c)   N2    d)  O2           (        )  

10. ఆింటాసడ్ టాబలా ట్ లో ఴునాి పదారా్ిం     a)   ఆమ్ల ం     b)   లవణం        c)     క్షారం     d)      నీరు                      (        ) 

11. క దార ఴణిం పగిల్షన కలడి గుడుు తో చర్య జరినపుడు వెలుఴడు  వయుఴు సునిపు తేటను పలఴలె తెలాగ మ్లరిచింది. ఆ దార ఴణిం    
 a)   NaCl  b)     LiCl  c)   HCl   d)  KCl                     (  )      
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