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ЗАВДАННЯ 
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2014/2015 навчальний рік 
 

8 клас 
1.Вам пропонується три сполуки незвичного складу: O2[PtF6] – сполука 1, Na[Al(OH)4(H2O)2] – сполука 2, 

H5IO6 – сполука 3. 

- Розрахуйте, яка з цих сполук має:  а) найбільший масовий вміст Оксигену; б) найменший масовий 

вміст Оксигену; в)найбільший мольний вміст Оксигену; г) найменший мольний вміст Оксигену. 

- Розрахуйте загальну кількість атомів, яка міститься у 3,41 мг сполуки 1. 

- Розрахуйте масову частину Оксигену у еквімолярній суміші сполук 1 та 3. 

 

2.Суміш рівних за масою цинку та кальцій карбонату обробили надлишком розчину соляної кислоти. 

- Напишіть рівняння реакцій. 

- Розрахуйте середню густину в г/л утвореної суміші газів (н.у.) 

- Напишіть можливі рівняння реакцій вихідної суміші із натрій гідроксидом, киснем, хлором. 

 

3. Сполука, утворена двома елементами, які знаходяться в одній групі періодичної системи хімічних 

елементів Д.І.Менделєєва, причому кількість електронів в атомах одного елементу у 2 рази більше, ніж у 

другого. Масова частка одного із елементів у сполуці дорівнює 60%. 

- Назвати, які елементи входять до складу сполуки. 

- Написати рівняння реакцій одержання цієї сполуки із простих речовин, вказати умови їх перебігу. 

- Написати рівняння реакцій взаємодії цієї сполуки з водою та приклади реакцій взаємодії продукту 

реакції із представниками різних класів неорганічних сполук. 

 

4.В довідковій літературі наведені наступні дані: 

а)  у 1827р. алюміній відкрив німецький хімік Ф.Велер. 

б) через 30 років Ч. Мартін Холл та інженер Еру одержали алюміній шляхом електролізу.  

в) алюміній цінувався дорожче золота, так як спосіб одержання досить важкий. 

г) Алюміній входить до складу галунів (по латині алюмен). 

д) густина алюмінію 2,7 г/см
3
. 

е)плівка алюміній оксиду здатна проводити електричний струм тільки в одному напрямку. 

ж) Алюміній у природі знаходиться у вигляді каоліну, польового шпату. 

з) алюміній взаємодіє із залізною окалиною (алюмотермія). 

и)  алюміній легко окислюється киснем повітря. 

і) алюміній гідроксид проявляє амфотерні властивості. 

-  В яких реченнях йде мова про хімічний елемент, а в яких – про просту речовину. 

- Які твердження характеризують фізичні властивості простої речовини, а які – хімічні. 

- Написати рівняння згаданих реакцій. 

 

5.5г суміші піску, барій нітрату, калій нітрату та натрій хлориду розчинили у воді. Розчин профільтрували, 

маса нерозчинної речовини на фільтрі становила 0,6г. Фільтрат обробили розчином натрій сульфату, 

утворився осад  масою 2,33г. При обробці такої ж кількості суміші в аналогічних умовах аргентум нітрату 

одержано 2,87г осаду. 

- Визначить склад суміші в масових %. 

- Визначить склад суміші в мольних %. 

- Дайте тривіальну назву натрій хлориду, аргентум нітрату, силіцій(IV) оксиду. 

 

6.Нижче наведена схема перетворень метала М: 

 

 

 

 

Речовина А представляє собою рідину, В розчиняється і в кислотах і в лугах. Відомо, що з 1г метала М 

можна одержати 1,27г речовини Г. 



-  Визначити речовини А – Г. 

-  Написати рівняння реакцій. 

9 клас 
1.До 100мл розчину алюміній сульфату з концентрацією 1моль/л додали 150мл розчину натрій 

гідроксиду з концентрацією 4,8 моль/л. 

- Напишіть рівняння реакцій. 

- Обчислити масу утвореного осаду. 

- Обчислити концентрацію іонів в молях на літр в утвореному розчині. 

 

2.Побудуйте графік залежності температур плавлення та кипіння наведених нижче водневих сполук 

від величин їхніх молекулярних мас, використавши такі данні: 

 
 

 

- Чому залежності не є лінійними? 

- Як змінюється кислотні властивості даних сполук із збільшенням молекулярної маси? 

- Яка сіль і скільки утвориться, якщо до 40г розчину натрій гідроксиду з масовою часткою 

10% додали 2,24л (н.у.) сірководню? 

 

3.Припустимо, що на іншій планеті атмосфера складається з 55% аргону та 45% кисню за об’ємом. 

- Визначити середню молярну масу атмосфери. 

- Яка середня молярна маса атмосфери на висоті 150км, якщо 50% молекул кисню розклались 

до атомарного, а 5% останнього приймають участь в утворенні озону. 

 

4. Які із приведених нижче речовин можуть взаємодіяти між собою? Чому? Дати пояснення і 

написати рівняння хімічних реакцій в іонній та молекулярній формі. Врахувати, що основні та кислі 

солі, що мають відношення в даному випадку, розчинені у воді. 

Al2(SO4)3 + BaCl2 → KHCO3 + NaOH → 

CuOHNO3 + HCl → NH3∙H2O + NH4H2PO4 → 

Na2SO3 + NaOH → Mg(OH)2 + MgCl2 → 

Cr2O3 + NaHSO4 → Na2HPO4 + К3PO4 → 

 

5.ГазА пропускали через розчин калій  гідроксиду. Утворений розчин двох речовин дає синє 

забарвлення  з калій йодидом в присутності крохалю. Якщо цей газ пропускати через гарячий  

розчин калій гідроксиду, то утворений розчин також містить дві речовини і дає синє забарвлення з 

калій йодидом в присутності крохалю, але при охолодженні дає осад Б. Якщо Б нагрівати до 400°С, 

утворюються солі В та Г, в якщо нагрівати в присутності манган(IV) оксиду, то утворюються сіль Г 

та газ Х. Відомо, що сіль Г один з продуктів холодного та гарячого розчинів. 

- Визначить речовини А, Б, В, Г та Х. 

- Напишіть рівняння реакцій. 

- Напишіть структурні формули аніонів солей, про які йдеться в задачі. 

 

6.Суміш порошку магнію та алюмінію масою 1,5г розчинили у соляній кислоті, а газ що виділився 

пропустили крізь трубку, що містить надлишок купрум (II) оксиду та нагріли до 400°C, а потім 

крізь трубку з фосфор(V) оксидом. Маса другої трубки збільшилась на 1,35г. 

- Визначте масові долі металів у вихідній суміші. 

- Напишіть рівняння реакції алюмінію із розчином натрій гідроксиду. 

- Чи можна тушити палаючий магній вуглекислим газом або водою? Відповідь підтвердить  

рівняннями реакцій. 

10 клас 

1.Назвати речовини А, В, С,D, Е, якщо відомо, що вони вступають в наступні реакції 

А = В + С D + Е = 2А + 2H2O В + H2O = Е 

А + H2O +С = D Е +С = А + H2O  

 H2O H2S H2Se H2Te 

t  пл.  °C 0 -85,6          -65,7             -51 

t кип. °C         100 -60,4 -41,4 -2 



Масова частка одного з елементів в сполуці А дорівнює 40%. 

- Дайте тривіальні назви речовинам А, В, С, Е. 

- Яке значення цих сполук? 

2. Невідомий метал масою 13г обробили надлишком дуже розбавленого розчину нітратної кислоти. До 

утвореного розчину додали надлишок розчину лугу та прокип’ятили, при цьому виділилось 1,12л газа 

(н.у.). 

 - Напишіть рівняння реакцій. 

 - Визначить невідомий метал. 

- Відповідь підтвердить розрахунками. 

- Вкажіть число валентних електронів та валентних орбіталей. 

3.Які речовини можуть утворитися при пропусканні хлору через емульсію пент-1-єну у водному розчині 

калій броміду. 

 - Написати рівняння реакцій. 

 - Пояснити механізм їх утворення. 

 - Вказати тип гібридизації кожного атома Карбону в пент-1-єну. 

 - Яку просторову будову можуть мати органічні продукти реакції. 

4.Газ А (відносна густина за повітрям 0,966) об’ємом 8,96л (н.у.) спалили в надлишку кисню. 

Сконденсований при 20°Спродукт згорання злили в колбу, прокип’ятили для видалення слідів 

розчиненого в ньому другого продукту згорання (газоподібного при 20°С) та охолодили. Потім в колбу 

кинули кусочок натрію масою 0,92г. Після закінчення бурхливої реакції, що супроводжувалася 

виділенням легкого горючого газу, в колбі залишився розчин лугу з масовою часткою розчиненої 

речовини 18,55%. 

 - Визначить формулу речовини газу А. 

 - Напишіть рівняння реакцій. 

 - Які ізотопи одного із елементів, що входить до складу сполуки А вам відомі, назвіть їх. 

5. У хімічній лабораторії є 5 склянок з 0,01 М розчинами оцтової (K=1.75×10-5), соляної (хлоридної), 

фосфорної (фосфатної, K1=7.11×10-3, K2=6.34×10-8, K3=1.26×10-12) кислот, їдкого натру (натрію 

гідроксиду) та води. 
- Розташуйте розчини речовин в ряд по посиленню кислотності середовища. Відповідь 

підтвердіть рівняннями реакцій. 

-Як відомо, в лабораторіях широко застосовують суміші індикаторів, що дозволяють визначити 

значення рН розчинів у великому діапазоні концентрацій. Універсальний індикатор залежно від 

кислотності середовища забарвлюється в наступні кольори: червоний (рН≤2), помаранчевий 

(рН≤5), жовтий (рН≤6), зелений (рН≤7), синій (рН≤8), фіолетовий (рН≤10). Передбачте 

забарвлення індикатора при зануренні його в кожного з розчинів. Відповідь підтвердіть 

розрахунками. 
Довідкові дані: Водневий поканик, pH – міра активності іонів водню в розчині, що кількісно виражає його кислотність. Рівний по 

модулю і протилежний по знаку до десяткового логарифма концентрації водневих іонів, вираженої в мольна один літр: рН=-lg[H+]. 

6. Останнім етапом технологічного процесу одержання металу Х, який широко використовується в 

сучасній промисловості, є електроліз розчину його оксиду в розплаві солі Y (54,3% фтору за масою) в 

електролізері з графітовими електродами. Після пропускання впродовж 500 годин струму силою 50А в 

катодному просторі утворилося 2,80 л сріблясто-білого металу (густина 2,4 кг/л). Для одержання солі 

Y оксид Х розчиняють з содою в плавіковій кислоті. 

- Визначте метал Х і сіль Y, якщо вихід за струмом становить 80,1%. 

- Напишіть рівняння катодних і анодних реакцій, що протікають при електролізі. Які речовини 

виділяються на аноді при електролізі? 

- Чому розчин оксиду металу Х в Y проводить струм? Запропонуйте не меншедвохкритеріїв, 

яким повинна відповідати сіль Y. 
 

11 клас 

1. Неорганічна сполука А, яка містить 62,5% кальцію, взаємодіє з рідиною В, при цьому 

утворюється газ С. С при нагріванні під тиском у присутності каталізатора утворює рідину D, 

густина якої за воднем дорівнює 42. При тривалому нагріванні Dіз розчином сульфатної кислоти з 

масовою часткою50% утворюється рідина Е, густина якої за воднем дорівнює 39.  



- Про які речовин йде мова. 

- Напишіть рівняння реакцій. 

- Зробить необхідні розрахунки. 

- Які ізотопи утворює один із елементів, що входить до складу сполук, вам відомі, назвіть їх.  

2. При кількісній міжмолекулярній дегідратації суміші двох одноатомних спиртів невідомої 

будови виділилось 10,8г води та утворилось 36г суміші трьох органічних сполук в рівних мольних 

співвідношеннях, які належать до одного і того ж класу органічних сполук. 

 - Напишіть рівняння реакцій.  

 - Яка будова спиртів. 

- Проведіть необхідні розрахунки. 

- Чому серед спиртів не має газів. 

3. Суміш алюмінію, цинку, силіцію та міді масою 1000мг обробили соляною кислотою. При цьому 

виділилось 848мл водню (н.у.) та залишилось 170мг нерозчиненого осаду. При взаємодії суміші 

масою 500мг з розчином натрій гідроксиду виділяється 517мл водню (н.у.) та залишається 

нерозчинний осад. 

 - Визначить склад суміші в масових долях. 

 - Запишіть рівняння реакцій. 

 - Складіть електронні формули атомів елементів. 

4. При пропусканні через надлишок розчину калій гідроксиду продуктів згорання 1л суміші 

амоніаку, метану та мурашиного альдегіду, яка має густину за повітрям 0,659 залишається не 

поглинутим 0,15л газу (н.у.). 

 - Написати рівняння реакцій горіння компонентів суміші. 

 - Написати рівняння реакцій взаємодії продуктів горіння з надлишком розчину калій 

гідроксиду. 

 - Розрахуйте склад суміші в об’ємних відсотках. 

5. Електрохімічний ряд активності металів- послідовність, в якій метали розташовані в порядку 

збільшення їх стандартних електрохімічних потенціалів φº, що відповідають напівреакції 

відновлення катіона металу Me
n+

: Me
n+

 + nē → Me.  

Li→K→Ba→Ca→Na→Mg→Al→Zn→Fe→Pb→H→Sb→Bi→Cu→Ag→Au 

- Розрахуйте стандартну електрорушійну силу (ЕРС) при 25 ºС и енергію Гібса (ΔGº) реакції: 

…Cu+…HCl=…CuCl2+…H2 …Cu+…HNO3=…Cu(NO3)2+…NO2+…H2O. 

На підставі значень ΔGº поясніть, чому метали, що стоять в ряду правіше за водень, 

наприклад Cu, з водними розчинами кислот-неокисників за звичайних умов не взаємодіють. 

- Складіть рівняння реакцій: 

а) Fe+HNO3(к)= б) Fe+ HNO3(р)= в) Сu+ HNO3(р)= 

Довідкові дані: Cu
2+

+2ē= Cu, φº=0.34 В 2H
+
+2ē=H2, φº=0.00 В NO3

-
+2H

+
+ ē =NO2+H2O, φº=0.78 

В 

Стандартна ЕРС дорівнює різниці стандартних потенціалів: Eº=φºокисник-φºвідновник 

ΔGº= -nFEº, де n – число електронів, що беруть участь в реакції, F=96485 Кл/моль. 

6. При взаємодії еквімолярної суміші монофункціональних ненасичених сполук СaНbО2a-2bі СaН2a-

bОa-b утворюється С2aН2bО2a-2b, що використовується при лікуванні захворювань шкіри. Молярні 

маси вихідних речовин відрізняються на 2a. 

- Встановіть формулу другого продукту реакції і вкажіть клас органічних речовин. 

- Розшифруйте формули і приведіть назви органічних речовин. 

- Поясніть відмінність у положенні нітрогрупи при нитровании вихідних речовин. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE


Критерії оцінювання розв’язкання завдань (у балах): 

8клас 

Елементи розв’язання завдання № 1  

а) Розрахуйте, яка з цих сполук має:  

   а) найбільший масовий вміст Оксигену; 

   б) найменший масовий вміст Оксигену;  

   в) найбільший мольний вміст Оксигену;  

    г) найменший мольний вміст Оксигену. 

а,б - 3 б. 

 

в,г – 3 б. 

б) Розрахуйте загальну кількість атомів, яка міститься у 3,41 мг сполуки 3 б. 
в) Розрахуйте масову частину Оксигену у еквімолярній суміші сполук 1 та 3. 4 б. 

Всього за завдання 13 б. 

 

Елементи розв’язання завдання № 2  

а) Напишіть рівняння реакцій. 2 б. 
б) Розрахуйте середню густину в г/л утвореної суміші газів (н.у.) 6 б. 
в) Напишіть можливі рівняння реакцій вихідної суміші із натрій гідроксидом, 

киснем, хлором. 
4 б. 

Всього за завдання 12 б. 

 

Елементи розв’язання завдання № 3  

а) Назвати, які елементи входять до складу сполуки. 4 б. 
б) Написати рівняння реакцій одержання цієї сполуки із простих речовин, 

вказати умови їх перебігу 
2 б. 

в) Написати рівняння реакцій взаємодії цієї сполуки з водою та приклади 

реакцій взаємодії продукту реакції із представниками різних класів 

неорганічних сполук. 

6 б. 

Всього за завдання 12 б. 

 

Елементи розв’язання завдання № 4  

а) В яких реченнях йде мова про хімічний елемент, а в яких – про просту 

речовину. 
5 б. 

б) Які твердження характеризують фізичні властивості простої речовини, а які 

– хімічні 
3 б. 

в) Написати рівняння згаданих реакцій 5 б. 

Всього за завдання 13 б. 

 

Елементи розв’язання завдання № 6  

а) Визначення мас речовин 4 б. 
б) Визначить склад суміші в масових % 2 б. 
в) Визначить склад суміші в мольних % 4 б. 
г) Написати рівняння згаданих реакцій 2 б. 
д) Дайте тривіальну назву натрій хлориду, аргентум нітрату, силіцій(IV) 

оксиду 
13 б. 

Всього за завдання 13 б. 

 

Елементи розв’язання завдання № 6  

а) Визначити речовину М. 6 б. 
б) Визначити речовину А – Г. 2 б. 
в) Написати рівняння реакцій. 4 б. 

Всього за завдання 12 б. 



 

9клас  

Елементи розв’язання завдання № 1  

а) Напишіть рівняння реакцій 5 б. 

б) Обчислити масу утвореного осаду 5 б. 

в) Обчислити концентрацію іонів в молях на літр в утвореному розчині 3 б. 

Всього за завдання 13 б. 

                                  

Елементи розв’язання завдання № 2  

а) Побудуйте графік залежності температур плавлення та кипіння 2 б. 

б) Чому залежності не є лінійними? 2 б. 

в) Як змінюється кислотні властивості даних сполук із збільшенням 

молекулярної маси? 

2 б. 

г) Яка сіль і скільки утвориться, якщо до 40г розчину натрій гідроксиду 

з масовою часткою 10% додали 2,24л (н.у.) сірководню? 

6 б. 

Всього за завдання 12 б. 

 

Елементи розв’язання завдання № 3  

а) Визначити середню молярну масу атмосфери 3 б. 

б) Яка середня молярна маса атмосфери на висоті 150км, якщо 50% 

молекул кисню розклались до атомарного, а 5% останнього приймають 

участь в утворенні озону 

9 б. 

Всього за завдання 12 б. 

 

Елементи розв’язання завдання № 4  

а) Напишіть рівняння реакцій 2 б. за рівняння 

Всього за завдання 12 б. 

 

Елементи розв’язання завдання № 5  

а) Визначить речовини А, Б, В, Г та Х. 5 б. 

б) Напишіть рівняння реакцій 6 б. 

в) Напишіть структурні формули аніонів солей, про які іде мова в задачі 2 б. 

Всього за завдання 13 б. 

 

Елементи розв’язання завдання № 6  

а) Визначте масові долі металів у вихідній суміші. 2 б. 

б) Напишіть рівняння реакцій згаданих в умові задачі. 4 б. 

в) Напишіть рівняння реакції алюмінію із розчином натрій гідроксиду. 2 б. 

г) Чи можна тушити палаючий магній вуглекислим газом або водою? 

Відповідь підтвердить  рівняннями реакцій 

1 б. 

д) Математичні розрахунки 4 б. 

Всього за завдання 13б. 

 

10клас 

 Елементи розв’язання завдання № 1  

а) Визначить речовини А, В, С, D, Е. 5 б. 

б) Дайте тривіальні назви речовинам  А, В, С, Е. 1 б. 

в) Яке значення цих сполук 1 б. 
г) Математичні розрахунки 1 б. 

д) Напишіть рівняння реакцій 4 б. 

Всього за завдання 12б. 



 

Елементи розв’язання завдання № 2  

а) Напишіть рівняння реакцій 6 б. 

б) Визначить невідомий метал 4 б. 

в) Відповідь підтвердить розрахунками 1 б. 

г) Вкажіть число валентних електронів та валентних орбіталей 1 б. 

Всього за завдання 12 б. 

 

Елементи розв’язання завдання № 3  

а) Написати рівняння реакцій 3 б. 

б) Пояснити механізм їх утворення 7 б. 

в) Вказати тип гібридизації кожного атома Карбону в пент-1-єну 1 б. 

г) Яку просторову будову можуть мати органічні продукти реакції 1 б. 

Всього за завдання 12б. 

 

Елементи розв’язання завдання № 4  

а) Визначить формулу речовини газу А 3 б. 

б) Напишіть рівняння реакцій 6 б. 

в) Які ізотопи одного із елементів, що входить до складу сполуки А вам 

відомі, назвіть їх 
1 б. 

г) Математичні розрахунки 3 б. 

Всього за завдання 13б. 

 

Елементи розв’язання завдання № 5  

а) Розташуйте розчини речовин в ряд по посиленню кислотності середовища. 2 б. 

б) Відповідь підтвердіть рівняннями реакцій. 4 б. 

в) Передбачте забарвлення індикатора при зануренні його в кожного з розчинів. 2 б. 

г) Відповідь підтвердіть розрахунками. 1 б. 

Всього за завдання 13б. 

 

Елементи розв’язання завдання № 6  

а) Визначте метал Х і сіль Y 2 б. 

б) Напишіть рівняння катодних і анодних реакцій, що протікають при 

електролізі. Які речовини виділяються на аноді при електролізі? 
4 б. 

в) Чому розчин оксиду металу Х в Y проводить струм? 2 б. 

г) Запропонуйте не менше двох критеріїв, яким повинна відповідати сіль Y 1 б. 

Всього за завдання 13б. 

 

11клас 

Елементи розв’язання завдання № 1  

а) Про які речовин (А, В, С, D, Е ) йде мова 5речовин х 1 б. = 5 б. 

б) Зробить необхідні розрахунки. 2 б. 

в) Напишіть рівняння реакцій. 4 б. 

г) Які ізотопи утворює один із елементів, що входить до складу 

сполук, вам відомі, назвіть їх. 

1 б. 

Всього за завдання 12 б. 

 

Елементи розв’язання завдання №2  

а) Напишіть рівняння реакцій. 3 б. 

б) Яка будова спиртів 2 б. 

в) Проведіть необхідні розрахунки. 5 б. 



г) Чому серед спиртів не має газів. 2 б. 

Всього за завдання 12б. 

 

Елементи розв’язання завдання № 3  

а) Визначить склад суміші в масових долях. 4 б. 

б) Запишіть рівняння реакцій. (Реакція металів з кислотою 2б., а 

реакція з лугом 6б.) 
8 б. 

в) Складіть електронні формули атомів елементів 1 б. 

Всього за завдання 13 б. 

 

Елементи розв’язання завдання № 4  

а) Написати рівняння реакцій горіння компонентів суміші. 4 б. 

б)Написати рівняння реакцій взаємодії продуктів горіння з 

надлишком розчину калій гидроксиду. 
2 б. 

в) Математичні розрахунки 3 б. 

г) Розрахуйте склад суміші в об’ємних відсотках 3 б. 

Всього за завдання 12 б. 

 

Елементи розв’язання завдання № 5  

а) Розрахуйте стандартну електрорушійну силу (ЕРС) при 25 ºС и 

енергію Гібса (ΔGº) реакції: …Cu+…HCl=…CuCl2+…H2                         

…Cu+…HNO3=…Cu(NO3)2+…NO2+…H2O. 

4 б. 

б) Складіть рівняння реакції 

 …Cu+…HNO3=…Cu(NO3)2+…NO2+…H2O 

1 б. 

в) На підставі значень ΔGº поясніть, чому метали, що стоять в ряду 

правіше за водень, наприклад Cu, з водними розчинами кислот-

неокисників за звичайних умов не взаємодіють 

2 б. 

г) Складіть рівняння реакцій:  

а) Fe+HNO3(к)= б) Fe+ HNO3(р)= в) Сu+ HNO3(р)= 
 

3рівняння  х 2б=6 б. 

Всього за завдання 13 б. 

 

Елементи розв’язання завдання № 6  

а) Встановіть формулу другого продукту реакції  1 б. 

б) Вкажіть клас органічних речовин  3 б. 

в) Розшифруйте формули і приведіть назви органічних речовин. 6 б. 

г) Поясніть відмінність у положенні нітрогрупи при нитровании 

вихідних речовин 

3 б. 

Всього за завдання 13 б. 

 

 

 

Схвалено засіданням  

предметно-методичної комісії  

зі складання олімпіадних завдань 

Протокол №2  від 02.02.2015р. 

 



IІI (обласний) етап Всеукраїнської олімпіади з хімії 2011/2012 навчального року 

(Донецька область) 
 

8 клас 

Завдання 1. 

У процесі промислового отримання сірчаної кислоти, сульфур(VI) оксид, що утворюється при 

окисленні SO2, поглинається 98% сульфатною кислотою з утворенням розчину I. 

1) Вкажіть назву розчина I та наведіть рівняння реакції окиснення SO2. 

2) Температура кристалізації розчина I, який містить ~ 45% сульфур(VI) оксиду дорівнює 35
0
С. 

Визначте формулу сполуки, що утворюється при розчиненні сульфур(VI) оксиду в сульфатній 

кислоті, якщо температура кристалізації останньої дорівнює 10,3
0
С. 

3) У якому масовому співвідношенні слід змішувати 30% розчин I з водою, щоб отримати 40% 

розчин H2SO4 (акумуляторна сірчана кислота). 

4) Опишіть процеси, що протікають при зарядці і розрядці свинцового акумулятора. 

 

Завдання 2. 

У вашому розпорядженні є три види палива : газоподібний водень під тиском 10 атм і при 

температурі 25 С. (вартість 25 у. о. за кубометр), газоподібний метан за тих же умов(вартість 5 у. о. 

за кубометр) і вугілля (вартість 3 у.о. за кілограм),що складається з чистого графіта. 

1) Запишіть рівняння спалювання кожної з наведених речовин.  

2) Продукти спалювання якого з наведених видів палив у найменшому ступеню зашкоджують 

довкіллю?  

3) Розрахуйте тепловий ефект реакцій спалювання кожного виду палива. 

Речовина Теплота утворення Q (кДж/моль) 

CH4 74,8 

CO2 393,5 

H2O(ж)  285,8 

4) Визначте, який з видів палива дає найбільшу енергію при спалюванні: 

а) на одиницю об'єму; б) на одиницю маси; в) на одну у. о. вартості. (густина графіту: 2,27 г/см
3
) 

5) Які аллотропні модифікації вуглецю існують? Яка з цих модифікацій вуглецю є більш стійкою? 

 

Завдання 3. 

Після літніх канікул в кабінеті хімії були виявлені чотири колби з 1М розчинами реактивів, 

етикетки від яких були переплутані: «КОН», «К2СО3», «AI(NO3)3», «СаCl2». 

Юний помічник Сергій, акуратно провівши попарні зливання розчинів з колб, встановив їх 

зміст. Отримані ним результати представлені в таблиці. 

Реактив I II III IV 

I  ↓ - ↓↑ 

II ↓  ↓ - 

III - ↓  ↓p 

IV ↓↑ - ↓  

1) Визначте зміст кожної колби. 

2) Напишіть рівняння реакцій процесів, що відбуваються. 

3) Поясніть, чому при приливі розчину IV до розчину III випадання осаду відбувається не відразу. 

4) Напишіть рівняння реакцій, які протікають при прожарюванні твердих залишків, отриманих після 

випаровування розчинника в кожній колбі. 

 

Завдання 4.Учень Вова знайшов шматочок металу. Він відокремив зразок знайденого металу, зважив 

його (m = 3,646 г) і розчинив його в 62,500 г 24% розчину хлоридної кислоти. Досліджуваний 

шматочок повністю розчинився з виділенням безбарвного газу, а маса утвореного розчину склала 

65,846 г. До отриманого розчину Вова додав надлишок 2 М розчину натрій гідроксиду, внаслідок 



IІI (обласний) етап Всеукраїнської олімпіади з хімії 2011/2012 навчального року 

(Донецька область) 
 

чого випав білий осад. Вова акуратно відфільтрував отриманий осад, висушив і прожарив до 

постійної маси (m = 6,046 г). 

1) На основі яких ознак Вова міг зробити висновок, що знайдений зразок є металом? 

2) Визначте метал, який знайшов Вова. Чому Вова вирішив, що знайдений шматочок не є сплавом?  

3) Напишіть рівняння протікаючих реакцій. 

4) Який мінімальний об’єм натрій гідроксиду Вова використав в експерименті? 

 

Завдання 5. В 1928 р. була отримана речовина А - безбарвний газ, який зріджується при сильному 

охолодженні в прозору, легко рухливу рідина. Сполука А реагує з воднем зі спалахом, а з водяною 

парою - тільки при підпалюванні іскровим розрядом. Одним з обох продуктів реакцій є газоподібна 

при стандартних умовах речовина С, густина якої за гелієм дорівнює п'яти. Продуктом реакції газу А 

з водяною парою, крім С, є суміш газів D і Е, при цьому молярне співвідношення продуктів С: D:Е = 

6:1:1. Еквімолярна суміш газів D і Е при охолодженні перетворюється в синю рідина G, що застигає у 

блідо-блакитну масу. 

1) Встановіть формули речовин, якщо відомо, що речовини D, Е, G - оксиди одного елемента X. 

2) Напишіть рівняння реакцій всіх описаних перетворень. 

3) Опишіть поведінку речовин D і Е на повітрі, наведіть рівняння відповідних реакцій. 

4) Наведіть формули ще двох сполук, які мають такий же якісний склад, як і А. 

 

Завдання 6.Газова суміш містить метан (СН4) (  = 40%,  = 48,5%), нітроген (II) оксид (  = 20%) і 

ще один невідомий компонент. 

1) Встановіть невідомий компонент газової суміші. 

2) Розрахуйте густину суміші при н.у. 

3) Напишіть рівняння реакцій, які можуть протікати при нагріванні суміші. 

4) Наведіть по одному рівнянню реакцій отримання компонентів суміші, зауважуючи що серед 

реагентів не повинно бути кислот і простих речовин. 

 

 

9 клас 

Завдання 1. 

Наважку масою 4,46 г, що містить суміш двох металів, один з яких хром, спалили в надлишку 

кисню, внаслідок чого маса суміші збільшилась на 1,6 г. При повному розчиненні такої ж маси 

наважки в надлишку розчину хлоридної кислоти виділилося 1467 мл водню (25
0
С, 101,325 кПа). 

1) Визначте невідомий метал та напишіть рівняння зазначених реакцій  

2) Розрахуйте масову частку хрому в наважці  

3) Напишіть рівняння реакцій взаємодії металів, що входять до складу наважки з а) концентрованою 

нітратною кислотою; б)розведеною нітратною кислотою в) розчином натрій гідроксиду. 

 

Завдання 2. 

«Многие металлы вытесняют водород при действии на растворы щелочей. Особенно ясно 

действует в этом отношении алюминий, потому что его окись со щелочами дает растворимое 

соединение. Такой способ предложен в России - во время японской войны даже для получения 

водорода, необходимого для военных аэростатов, потому что остальные (кроме воды) материалы, для 

него надобные - NaHO и Аl - удобны для перевозки и легки.» (Д.И.Менделеев, «Основы химии», т.1, 

М.-Л., ГХИ, 1947, стр. 415.) 

1) Напишіть рівняння реакції отримання водню за описаним способом 

2) "Многие металлы вытесняют водород при действии на растворы щелочей." Які ще метали можна 

використовувати для отримання водню наведеним вище способом? (наведіть не менше двох металів, 

обґрунтувавши їх вибір відповідними рівняннями реакцій)  

3) Які метали можна використовувати для отримання водню в лабораторії: а) з води; б) з кислот? 

Напишіть відповідні рівняння реакцій 
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Завдання 3. 

В заповнений повітрям герметично закритий сосуд об’ємом 1 л (н.у.), помістили підпалений 

свічковий гніт. Горіння ґноту відбувається в дві стадії. На першій стадії під дією тепла спочатку 

відбувається термічне розкладання речовини ґнота (1). Друга стадія – процес горіння речовини А, яка 

є продуктом термічного розкладання речовини гніту. Через деякий час гніт згас, а обгорілий кінчик 

ґнота був чорного кольору. При цьому маса ґнота зменшилася на 0,42 г, а на стінках сосуду були 

помітні крапельки прозорої рідини. 

1) Наведіть рівняння реакції, що приводить до утворення простої речовини чорного кольору (А) під 

впливом тепла, якщо відомо, що хімічна формула матеріалу ґнота С6Н10О5. 

2) Наведіть рівняння реакцій спалювання речовини А на повітрі. 

3) Гніт згас через те, що в сосуді не залишилося кисню. Розрахуйте об'ємну частку продуктів 

спалювання в сосуді, припустивши що кількістю речовини А, що не згоріла можна знехтувати. 

4) На першій стадії теплота розкладу С6Н10О5 дорівнює +979,4 кДж/моль, теплота спалювання (А) 

при утворенні продукту з меншою молекулярною масою складає -110,5 кДж/моль, з більшою -398,8 

кДж/моль. Розрахуйте теплоту, що виділилась на першій та другій стадіях горіння гнота. 

 

Завдання 4. 

На гідробромування суміші двох алкенів масою 4,9 г, які є найближчими гомологами, 

витрачено 3,06 л бромоводню (373 К і 1 атм). 

1) Сформулюйте правило, яке визначає продукти реакції гідрогалогенування алкенів. За яких умов 

можна здійснити протікання реакції проти зазначеного правила?. 

2) Наведіть структурні формули алкенів, якщо відомо, що обидві сполуки при приєднанні 

бромоводню  утворюють по одному ізомеру. 

3) Наведіть рівняння реакцій і запропонуйте механізм, який пояснює напрямок приєднання. 

4) Напишіть формули ізомерів алкенів, назвіть їх. 

 

Завдання 5. 

У Срассфурських соляних копальнях зустрічається велика кількість мінералів, в їх числі - 

шеніт. Наважку мінералу повністю розчинили в воді. До безбарвного розчину, що утворився, додали 

розчин калій гідроксиду до повного осадження білого аморфного осаду. Осад відфільтрували, 

промили, висушили і прожарили. Маса прожареного залишку склала 10,01% від початкової маси 

шеніту. Фільтрат випаровували насухо, маса отриманої індивідуальної солі склала 86,25% від маси 

шеніту. 

До розчину шеніту додали надлишок розчину барій нітрату. Утворився білий осад, 

нерозчинний у розведенії азотній кислоті. Маса осаду, який випав, склала 115,9% від маси шеніту. 

При нагріванні шеніту до 200
0
С його маса зменшується на 26,87%, але здатність розчинятися 

у воді і хімічні властивості, розчину що утворюється при цьому залишаються колишніми. 

1) Визначте якісний і кількісний склад шеніту. 

2) Напишіть рівняння реакцій. 

3) Для промислового отримання яких речовин можна використовувати цей мінерал? 

 

Завдання 6. 

Графітові електроди, використані при електролізі 100 мл розчину купрум (II) нітрату, 

залишили в утвореному після закінчення електролізу розчині на 24 години. Потім електроди витягли 

з розчину, промили і висушили. В результаті було отримано 100 г розчину, а збільшення маси катода 

склало 1,28 г. 

1) Напишіть сумарні молекулярні рівняння реакцій, що відбувалися під час та після електролізу. 

2) Обчисліть концентрацію солі (моль/л) у вихідному розчині (до електролізу) і масові частки сполук, 

які перебували в розчині після повного завершення експерименту. 

3) Визначте величину рН отриманого розчину. 
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10 клас 

Завдання 1. 

Тальк являє собою жирний на дотик розсипчастий порошок білого (зрідка зеленого) кольору. 

 

Фрагмент кристалічної структури тальку 

зображено на рисунку. 

1) Встановіть формулу тальку, якщо відомо, 

що до його складу входять Магній (19,05 %), Силіцій 

(29,63 %), Оксиген і Гідроген. (7 балів) 

2) Запропонуйте характер зв’язку між шарами 

в структурі. (1 бал) 

3) Вкажіть області застосування тальку в 

побуті, косметології та промисловості. (3 бали) 

4) Тальк є метаморфним мінералом, що утворюється в результаті твердофазної мінеральної та 

структурної зміни серпентину Mg3Si2O5(OH)4 під дією температури й тиску СО2 за присутності Н2О. 

Запишіть рівняння реакції утворення тальку, якщо в цьому випадку також утворюється й магнезит 

MgCO3. (2 бали) 

(Всього 13 балів) 

Завдання 2. 

Формальдегід (за н.у.) являє собою газ з різким запахом, розчинний у воді. Його 

використовують у вигляді водного розчину, який має назву формалін. У формаліні на 11 протонів 

припадає 9 нейтронів. 

1) Обчисліть масову частку формальдегіду в розчині. (6 балів) 

2) Відомо, що значення валентних кутів у молекулі формальдегіду складає 121,8° та 116,4°. 

Вкажіть, яке значення відповідає куту Н-С-О, а яке куту Н-С-Н. (3 бали) 

3) Наведені температури кипіння речовин: –19
0
С, 64.7

0
С, 100.7

0
С. Вкажіть, яка з температур 

відповідає метанолу, формальдегіду та мурашиній кислоті. (3 бали).  

(Всього 12 балів) 

Завдання 3. 

Стандартною ентальпією утворення хімічної сполуки називають тепловий ефект реакції 

утворення даної сполуки з простих речовин. У якості простих речовин обирають хімічні елементи в 

їх природньому фазовому й хімічному стані за даної температури. Для реакції відновлення 

нітроген (І) оксиду воднем з утворенням 1 моль рідких гідразину й води 
0
298Hr  = –317 кДж; для 

реакції окиснення аміаку киснем з утворенням 1 моль рідких гідразину й води 
0
298Hr  = –143 кДж; 

для реакції окислення аміаку нітроген (І) оксидом з утворенням 4 моль N2(г) та 3 моль Н2О(рід) 

значення 
0
298Hr  = –1010 кДж; 

0
298Hf (H2O(ж)) = –285,6 кДж/моль. 

1) Обчисліть стандартну ентальпію утворення гідразину, 
0
298Hf (N2H4(ж)). 

2) Приведіть структурні формули N2H4, NH3, N2O, H2O, N2, H2. Вкажіть, чи полярні приведені 

молекули. Визначте валентність і ступінь окислення Нітрогену в нітрогенвмісних частинках. 

3) Відомо, що рідкий гідразин відноситься до іонізуючих розчинників. У рідкому гідразині похідні 

іону N2H5
+
 поводять себе як сильні кислоти, а похідні іону N2H3

–
, – як сильні основи. Складіть 

рівняння власної іонізації рідкого гідразину й приведіть приклад реакції нейтралізації в рідкому 

гідразині. 

4) Відомо, що в рідкому аміаку перебігають реакції аналогічні гідролізу (амоноліз). Складіть 

рівняння реакції амонолізу SnCl4 та SO2Cl2, якщо їх гідроліз завершується утворенням Sn(OH)4 та 

H2SO4.  

(Всього 13 балів) 
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Задание 4. 

При дослідженні розкладу оксалатної кислоти під дією H2SO4(конц.) одержано наступні дані: 

t, хв. 0 120 240 420 600 900 1440 

С(Н2С2О4), 

ммоль/л 
2,50 2,10 1,77 1,36 1,05 0,65 0,31 

 

1) Вкажіть не менше трьох факторів, які здатні збільшувати швидкість хімічної реакції. 

(1,5 бали) 

2) Визначте порядок реакції за Н2С2О4. (4,5 бали) 

3) Обчисліть константу швидкості реакції. (3 бали) 

4) Оксалат-аніон може виступати в якості бідентатного ліганду, утворюючи п’ятичленний 

цикл – MO2C2, як наприклад, у калій триоксалатофераті (III) – K3[Fe(C2O4)3]. Зобразіть структуру 

двох ізомерів аніону з приведеної сполуки. (2 бали) 

5) Укажіть одну з областей використання оксалатної кислоти, виходячи з того, що 

K3[Fe(C2O4)3] добре розчинний у воді. (1 бал) 

(Всього 12 балів) 

Завдання 5. 

На приведеній нижче схемі перетворень зашифровано важливі промислові процеси, що 

використовуються для отримання різних мономерів. 

1) Розшифруйте схему перетворень, враховуючи, що в ній відсутні коефіцієнти. Назвіть 

речовини А–М. (8 балів) 

B

CuCl2, NH4Cl

O2

E

C = 96%

H = 4%

H2

Ni

C

t
  ZnO
Al2O3

D

H2

Pd/BaSO4
хинолин

F
1) O3

2) Zn/AcOH

G

L
Cu2C2

H
H2

Ni/Cu/Cr

J

P2O5

t

A

H2O

Hg2+
H+

HCl

H2

Pd/BaSO4
хинолин

t
акт. уголь

I

Cl2
500oCCl2

K
t

- HCl

L

M

O2

Ag

H2O

H+

C = 88,89%

H = 11,11%

C = 24,24%

H =   4,04%
 

2) Напишіть структури повторюваних ланок полімерів, що утворюються при полімеризації 

сполук E, F, M. (3 бали) 

3) Напишіть механізм реакції F → К. (2 бали) 

(Всього 13 балів) 

Завдання 6. 

Метал M, масою 1,0000 г, при розчиненні в надлишку розчину HCl без доступу кисню, 

утворив розчин голубого кольору, який при перебуванні на повітрі перетворився на розчин сполуки 

B. Кип’ятіння розчину B з NaBiO3 та HNO3(конц.) призвело до утворення помаранчевого розчину солі 

C, при додаванні до якого надлишку BaCl2 випало 4,8576 г жовтого осаду складу BaMOn. 

1) Розрахуйте розчинність BaMOn у водному розчині з pH = 1. При розрахунках 

використовуйте наступні дані: KS(BaMOn) = 1,6·10
–10

, Ka1(H2MOn) = 1,6·10
–1

, Ka2(HMOn
–
) = 3,2·10

–7
. 

(5 балів) 

2) Для визначення вмісту солей металів у розчинах часто використовують метод прямого 

комплексонометричного титрування, у якому в якості титранту використовується розчин 

двонатрієвої солі етилендіамінтетраацетатної кислоти. Поясніть, чому для металу M цей метод не 

підходить. Укажіть, чи можливе визначення вмісту M за допомогою комплексонометрії. (2 бали). 

(Всього 12 балів) 
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Завдання 1. 

Добре відомо, що вода – хімічна речовина, що має вигляд прозорої рідини, не має кольору (в 

малому об’ємі), запаху та смаку. Вода існує в трьох агрегатних станах – в твердому називається 

льодом або снігом, а в газуватому – водяною парою: 

H2O(р) H2O(г)H2O(тв)

H
+
 + OH

-

1

2

3

45

6
 

1) Дайте назву фазовим перетворенням та фізико-

хімічним процесам 1-6. (3 бали) 

2) Вкажіть фізичний зміст кожної кривої (ОА, ОВ, ОС, 

ОD) на фазовій діаграмі стану води. (3 бали) 

3) Вкажіть агрегатний стан Н2О в кожній області, що 

обмежена двома кривими. (1,5 бали) 

4) Охарактеризуйте агрегатний стан Н2О в потрійний 

точці О. (1,5 бали) 

A

B

C

D

O

 
5) Охарактеризуйте стан Н2О у критичній точці С. (1 бал) 

6) Вода є слабким електролітом і в незначному ступені дисоціює: 

Н2О ⇄ Н
+
 + ОН

–
,  

O][H

][OH][H
K

2
д . 

Розрахуйте Кд, якщо відомо, що при 25
0
С йонний добуток води Kw = [H

+
]·[OH

–
] = 1·10

–7
·1·10

–

7
 = 1·10

–14
. 

7) При 25
0
С водневий показник води рН = 7,00. Вкажіть умови, за яких рН води > 7 та < 7. (1 бал) 

 

Завдання 2. 

Речовину D вперше було виділено сублімацією в 16 ст. з росного ладану – смоли, що швидко 

твердіє на повітрі. Цю смолу добували при надрізанні стволу або гілок Стираксового дерева (лат. 

styrax benzoin). Вам же необхідно отримати речовину D за наступною схемою: 

C6H6
1 моль CH3Cl

AlCl3

1 моль Cl2
h

H2O
K2CO3

K2Cr2O7

H2SO4
A B C D

. 

1) Встановіть формули речовин A – D. (4 бали) 

2) Опишіть стан D у: а) водному розчині; б) в бензолі. (2 бали) 

3) Запишіть реакції речовини D з: а) CH3NH2; б) PCl5; в) P2O5. (3 бали) 

4) Внаслідок взаємодії речовини D з насиченим одноатомним спиртом утворюється речовина, яка 

містить 23,50 % Оксигену та знаходить застосування в парфюмерії. Встановіть формулу продукту 

реакції та назвіть його. (4 бали)       (Всього13 балів)  

 

Завдання 3. 

Натрій гідрокарбонат відомий кожному школяру. Це кристалічна сіль, яка найчастіше 

зустрічається у вигляді порошку тонкого помелу, доставляється до роздрібної торговлі, входить до 

складу порошку, що застосовується в системах пожежетушіння, в яких утилізує тепло та відтісняє 

кисень від очага горіння вуглекислим газом, що виділяється при цьому. 

1) Вкажіть побутову назву натрій гідрокарбонату, а також приведіть побутові назви натрій 

гідроксиду, натрій карбонату, кристалогідратів натрій карбонату. (2 бали) 

2) Одним зі способів добування натрій гідрокарбонату є метод Сольве. Напишіть рівняння реакцій на 

яких цей метод заснований. (2 бали) 

3) Зробіть термодинамічні розрахунки, та визначте чи стійкий NaHCO3 за стандартних умов. (2 бали) 

 NaHCO3(крист) Na2CO3(крист) Н2О(газ) СО2(газ) 

ΔНf
0
, кДж/моль –947,7 –1131,0 –241,8 –393,5 



IІI (обласний) етап Всеукраїнської олімпіади з хімії 2011/2012 навчального року 

(Донецька область) 
 

S
0
, Дж/(моль·К) 102,0 136,4 188,7 213,6 

4) В вакуумований сосуд об’ємом 1 л поклали 84 г NaHCO3. Визначте температуру за якої тиск в 

системі дорівнюватиме 1 атм. (4 бали) 

5) Розрахуйте тиск СО2(газ) над натрій гідрокарбонатом при 200
0
С. (3 бали)  (Всього 13 балів) 

 

Завдання 4. 

Для того щоб запам’ятати формулу червоної кров’яної солі та не переплутати її з формулою 

жовтої кров’яної солі існує мнемонічне правило: 

В соли красной кровяной 

калий с тройкой за стеной. 

Дальше — феррум, шесть цианов: 

все готово без обманов! 

1) Запишіть формули червоної та жовтої кров’яної солей, якщо вони відрізняються тільки зарядом 

центрального йону. (2 бали) 

2) Жовта кров’яна сіль застосовується в аналітичній хімії як реагент для визначення катіонів Fe
3+

, а 

червона кров’яна сіль – як реагент для визначення катіонів Fe
2+

. Складіть рівняння реакцій, якщо в 

першому випадку утворюється «розчинна берлінська лазур», а в другому – «нерозчинна берлінська 

лазур». (2 бали) 

3) Відомо, що константи стійкості характеризують рівноваги реакцій утворення координаційних 

йонів за участю центрального атому та лігандів: 

Fe
3+

 + 6 CN
–
 = [Fe(CN)6]

3–
  K1,  ΔG1 = –RTlnK1; 

Fe
2+

 + 6 CN
–
 = [Fe(CN)6]

4–
  K2,  ΔG2 = –RTlnK2. 

Проведіть оцінку відносної стійкості координаційних аніонів, використовуючи відношення констант 

стійкості та довідникові величини стандартних електродних потенціалів: Е
0
(Fe

3+
/Fe

2+
) = 0,771 B; 

E
0
([Fe(CN)6]

3–
/[Fe(CN)6]

4–
) = 0,360 B. (6 балів) 

4) Проведіть оцінку відносної стійкості координаційних аніонів, обрахувавши енергії стабілізації 

кристалічним полем (ЕСКП) в октаедричному полі (Δокт) сильних лігандів.   (Всього 12 балів) 

 

Завдання 5. 

В сучасній техніці все більше значення набувають речовини з нелінійними оптичними 

властивостями. Такі речовини знаходять застосування, наприклад, в голографії та волоконно-

оптичних системах передавання інформації. Одну з таких речовин складу XMOm, де X, M – метали, 

можна отримати за наступною схемою: алюмосилікат XAl(SiO3)2 розчиняють в автоклаві в розчині 

KOH (C = 2,00 моль/л), після чого надлишком калий карбонату осаджують Y. Потім Y спікають з 

M2On у відповідному мольному співвідношенні при 1050-1100°С в атмосфері кисню, внаслідок чого 

утворюється XMOm. 

1) Визначте невідомі метали X та M, якщо для добування 1,0000г XMOm необхідно 0,8990г M2On та 

1,2588г алюмосилікату, а всі реакції відбуваються з кількісним виходом. Атомні маси необхідно 

брати з точністю до другого знаку після коми. (4 бали) 

2) Напишіть реакції, що відповідають зазначеним перетворенням. (2 бали) 

3) Які реакції можуть відбуватися у водному розчині Y? (2 бали) 

4) Проведіть оцінку pH водного розчину Y, якщо його концентрація складає 0,15 моль/л. Поясніть 

вибір формули для розрахунку pH. Ka(H2CO3) = 4,5·10
–7

, Ka(HCO3
–
) = 4,8·10

–11
, Kw = 1,0·10

–14
.  

5) Чому спікання Y та M2On необхідно проводити в атмосфері кисню? (1 бал)   (Всього 12 балів) 

 

Завдання 6. 

Вуглеводень II (w(C) = 92,31 %) добувають фотохімічним розкладом I за реакцією першого 

порядку: 

I(г) → II(г) + n А≡Б(г). 

t, хв. 0 5 12 16 30 ∞ 

Pзаг, мм.рт.ст. 550 613 697 745 895 2200 



IІI (обласний) етап Всеукраїнської олімпіади з хімії 2011/2012 навчального року 

(Донецька область) 
 

1) Встановіть значення n в рівнянні реакції. (2 бали) 

2) Виведіть залежність pI = f(p
0
, pзаг). Розрахуйте середнє значення константи швидкості, враховуючи, 

що для реакції першого  порядку pI = p0exp(–kt). (2 бали) 

3)  

II III VII VI
H2O

V
CH3I

IV
NaNH2

NH3

C2H2

KMnO4/H2SO4

t H
+
, Hg

2+

H2SO4(conc.)KMnO4/H2SO4

t
 

Наведіть структурні формули I – VII та A≡Б, якщо для суміші продуктів при t = ∞ D(H2) = 39,75; 

спектри ПМР I та II містять два син глети зі співвідношенням інтенсивностей 1 : 2. (6 балів) 

4) Напишіть рівняння реакцій отримання III з II та VII. (2 бали)   (Всього 12 балів) 

 



(Донецька область) 2012/2013 навчальний рік 
IІI (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії 

 
8 клас 

Завдання 1. 
34,8 г сполуки складу АВ3 розчинили у 200 г води внаслiдок чого утворився 10,2 %-ий 

розчин лугу та видiлилось 11,2 л (н.у.) газу, що пiдтримує горiння. 
1) Встановiть формулу сполуки АВ3 та запишiть рiвняння реакцiй. 
2) Приведiть ще не менш трьох реакцiй за допомогою яких можна добути розчин цього лугу. 
3) Запропонуйте рiвняння реакцiй сполуки АВ3 з карбон (IV) оксидом. Яке практичне значення 
має ця реакцiя? 

Завдання 2. 
Напишiть рiвняння реакцiй в яких утворюється калiй сульфіт, якщо реагентами є: 

1) кислота та основа; 
2) кислота та оксид; 
3) кислота та сiль; 
4) основа та оксид; 
5) основа та сiль; 
6) два оксиди; 
7) двi солi; 
8) оксид та сiль. 
Вкажiть тип кожної реакцiї. 

Завдання 3. 
Вiдносна густина за повiтрям газової сумiшi, яка утворилась при неповному спалюваннi 

вуглецю дорiвнює 1,30. 11,2 л (н.у.) цiєї сполуки пропустили крiзь 150 г розчину натрiй 
гiдроксиду. 
1) Запишiть рiвняння усіх реакцiй та розрахуйте масову частку натрiй гiдроксиду у вихiдному 
розчинi, якщо в утвореному розчинi масовi частки середньої та кислої солей рiвнi. 
2) Який об'єм газу залишився не поглиненим? 
3) Приведiть ще не менш трьох складних газоподiбних речовин, якi не поглинаються розчином 
натрiй гiдроксиду. Для кожної речовини пояснiть чому не вiдбувається поглинання. 

Завдання 4. 
На технiчний натрiй сульфiт масою 70 г подiяли хлоридною кислотою, внаслiдок чого 

видiлилось 3,01•1023 молекул газу. 
1) Напишiть рiвняння реакцiй. 
2) Розрахуйте вiдносну густину газу за киснем. 
3) Приведiть будову молекули газу. 
4)Розрахуйте масову частку домiшок у натрiй сульфатi, якщо вони не взаємодiють з хлоридною 
кислотою. 

Завдання 5. 
Iснує декiлька рiзноманiтних фосфатiв кальцiю в яких цi елементи знаходяться в рiзних 

спiввiдношеннях один до одного. Один з таких фосфатiв є головною мiнеральною складовою 
частиною кiсток та зубiв людини. До складу цього фосфату входять: 39,84 % кальцiю, 18,53 % 
фосфору, 41,43 % оксигену та гiдроген. 
1) Встановiть формулу головної мiнеральної складової частини кiсток та зубiв людини. 
2) Вкажiть, до якого класу вiдноситься ця сполука. 
3) Для добування цiєї сполуки в лабораторiї змiшують розчини кальцiй нiтрату та натрiй 
гiдрофосфату, пiсля чого створюють лужне середовище, що призводить до утвореня осаду. 
Запишiть рiвняння реакцiй утворення цiєї сполуки та розрахуйте маси вихiдних речовин, 
необхiдних для добування 100 г продукту. 
4) Пояснiть, чому постiйне вживання газованих напоїв може призвести до руйнування зубiв 
людини. 



Завдання 6. 
Для кожного класу неорганiчних сполук наведiть по два приклади речовин, якi знаходять 

використання в домашньому господарствi. Напишiть їх хiмiчнi формули та побутовi назви. 
Опишiть для чого вони застосовуються в господарствi та вкажiть найбiльш ймовiрне мiсце їх 
знаходження в домi (кухня, кладова, ванна кiмната, тощо). 

 
9 клас 

Завдання 1. 
Складіть рівняння реакцій, які перебігають без зміни ступеня  окиснення, відповідно до схеми: 

  А – розчинні солі, В – нерозчинні солі. 

Завдання 2. 
До 500 г 80%-го розчину сульфатної кислоти додали 588 г 50%-го олеуму. У отриманому розчині 
сульфатної кислоти розчинили при нагріванні мідь, внаслідок чого масова частка кислоти 
зменшилась на 11,5%.   
1) Визначте масову частку сульфатної кислоти в отриманому розчині. 
2) Розрахуйте масу отриманої солі.  
3) Визначте об'єм газу, що виділився за н.у.   
4) Яким чином отримують сульфатну кислоту в промисловості з піриту? Наведіть рівняння 
реакцій.  
5) Зобразіть будову сульфат-іона. 

Завдання 3. 
При гідролізі суміші фосфіду та нітриду деякого металу утворюється суміш газів з відносною 
густиною за воднем 15,0. При прожарюванні залишку, отриманого після видалення надлишку 
води маса зменшилась на 31,03%.  
 1) Визначте якісний та кількісний (мас.%) склад отриманої газової суміші.  
 2) Визначте якісний склад та масу вихідної суміші.  
 3) Напишіть рівняння всіх реакцій.  
 4) Зобразіть будову молекул газів.  
 5) Опишіть, що відбуватиметься при розчиненні у воді отриманої суміші газів. 

Завдання 4. 
У шести пронумерованих бюксах знаходяться кристалічні солі барію: сульфат, карбонат, сульфіт, 
ортофосфат, хлорид та перманганат. Окрім того, у Вашому розпорядженні є вода та розведені 
розчини хлоридної та сульфатної кислот.  
1) Встановіть, що знаходиться в кожному з бюксів, використовуючи тільки згадані в умові 
речовини. Відповідь обгрунтуйте (напишіть хід міркувань при ідентифікації кожної речовини та 
рівняння відповідних реакцій). Підсумок представте у вигляді таблиці або схеми.  
2) Які реакції перебігають при прожарюванні цих солей? 

Завдання 5. 
1) Обчисліть стандартну теплоту згоряння бензолу (С6Н6), якщо стандартні теплоти утворення 
бензолу, води та карбон (IV) оксиду  дорівнюють відповідно: 75,8; 285,8; 393,5 кДж/моль. 
2) Яка кількість теплоти виділиться при згорянні 1 г бензолу?  
3) На скільки градусів можна нагріти 1,5 л води теплотою від згоряння 1 г бензолу? Питома 
теплоємність води становить 4,183 кДж/(кг•К). 
4) Визначте до якого значення підвищиться температура 1,5 л води, якщо їй передати всю 
кількість теплоти, що виділяється при згорянні 20 г бензолу?  
5) Як можна отримати бензол, використовуючи лише прості неорганічні речовини та продукти їх 
взаємодії?  
6) Приведіть не менше трьох структурних формул ізомерів для С6Н6. 



Завдання 6. 
Речовини А та Б мають однаковий склад, в яких w(C)= 83,3%. При хлоруванні на світлі речовини 
А утворюється чотири монохлорпохідних, а при хлоруванні речовини Б – лише одне.   
1) Встановіть структурні формули А та Б. Вкажіть до якого класу органічних сполук відносяться А 
та Б.  
2) Чим є речовини А та Б по відношенню одна до одної?   
3) Напишіть рівняння реакцій хлорування А та Б. Наведіть механізм реакції хлорування. 
4) Наведіть рівняння реакцій отримання А та Б.  Як з речовини А отримати речовину Б? 

 

10 клас 
Завдання 1. 
Оксид хлору масою 2,5 г за температури 20ºС помістили в прозорий вакуумований посуд об’ємом 
500 мл та залишили в темряві. Через деякий час тиск в посуді дорівнював 219,24 кПа та не 
змінювався протягом часу. Після цього посуд залишили на світлі, внаслідок чого через деякий час 
тиск в посуді зріс до 292,32 кПа та залишався не змінним. Наприкінці вміст посуду пропустили 
крізь 25 г 8 %-го розчину натрій гідроксиду. 
1) Встановіть формулу оксиду хлору, напишіть рівняння реакцій та поясніть зміну тиску в 
посудині.  
2) Розрахуйте масову частку натрій хлориду в утвореному розчині. 
3) Чи зміниться масова частка натрій хлориду, якщо утворений розчин підігріти до 50 ºС, а потім 
охолодити до кімнатної температури? Відповідь обґрунтуйте.  
4) Наведіть структурні формули всіх кисневмісних сполук хлору, що присутні в задачі. 

 Завдання 2. 
Суміш пропану, бутену-1, ацетилену та 1,2-діхлорпропану має в парах відносну густину за 
вуглекислим газом 1,334. Після обробки вихідної суміші надлишком магнію при нагріванні 
відносна густина пари за вуглекислим газом за тих же умов зменшилась до 0,850. Після обробки 
вихідної суміші надлишком бромоводню відносна густина пари за вуглекислим газом зросла до 
2,991.   
1) Приведіть рівняння всіх згаданих реакцій.  
2) Розрахуйте об'ємні частки речовин в парах вихідної суміші.  
3)Приведіть рівняння реакцій отримання компонентів вихідної суміші, використовуючи лише 
неорганічні речовини.  
4) Приведіть реакції отримання 1,2-діхлорпропану з пропану та бутену-1 з ацетилену, 
використовуючи лише неорганічні речовини.  
5) Наведіть структурні формули всіх ізомерів С4Н8 та назвіть їх. 

Завдання 3. 
Безбарвна рідина А з різким запахом перегоняється без зміни складу при 100°С. Відносна густина 
пари цієї рідини за повітрям залежить від температури вимірювання та дорівнює 1,335 при 100°С 
та 2,50 при 20°С. Якщо рідину А додати до свіжеосадженого купрум (II) гідроксиду, то останній 
розчиняється з утворенням блакитного розчину. При нагріванні 1 г рідини А з надлишком 
концентрованої сульфатної кислоти виділяється 360 мл газу Б з відносною густиною за повітрям 
0,996, якщо ж 1 г рідини А додати до розчину сульфатної кислоти, що містить надлишок манган 
діоксиду, то виділяється такий же об'єм іншого газу В, який в 1,57 рази важчий, ніж перший 
(об'єми всіх газів приведені до н.у.)  
1) Встановіть склад рідини А і газів Б та В. Відповідь підтвердіть необхідними розрахунками та 
рівняннями реакцій.   
2) Поясніть, чому склад цієї рідини не змінюється при перегонці, і чому відносна густина її парів 
залежить від температури. 
3) За допомогою яких якісних реакцій можна встановити наявність речовини А в розчині. 

Завдання 4. 
Оксид, що містить 72,41% металу Х, додали до 29,20 г розчину, який містив стехиометричну 
кількість хлоридної кислоти. В утворений розчин опустили пластинку з металу Х масою 10 г. 
Через деякий час пластинку витягли, висушили та зважили. Після того як пластинку витягли, 
утворилось 34,96 г 29,06 %-го розчину тільки однієї сполуки. 



1) Встановіть метал Х та формулу оксиду металу. 
2) Напишіть рівняння усіх реакцій. 
3) Розрахуйте масу оксиду металу та масу металевої пластинки після витягування з розчину. 
4) Розрахуйте масову частку хлоридної кислоти в вихідному розчині. 
5)Кристалічна структура металу Х характеризується кубічною об’ємноцентрованою коміркою 
(один атом знаходиться в центрі, а ще вісім по вершинах). Розрахуйте мінімальну міжатомну 
відстань в кристалічній структурі металу Х, якщо його густина дорівнює 7,37 г/см3. 

Завдання 5. 
Сірку масою 28,8 г розчинили у 360 г 20 %-го розчину натрій гідроксиду. 
1) Розрахуйте масові частки речовин в утвореному розчині. 
2) Яка максимальна маса сірки здатна розчинитися в вищезгаданому розчині натрій гідроксиду? 
3) Яка з речовин, присутніх у розчині, що отримані при розчиненні максимальної кількості сірки 
в розчині натрій гідроксиду, здатна до взаємодії з йодом. Приведіть відповідне рівняння реакції. 

Завдання 6. 
Для добування нітрату металу (сполука А), його сіль, яка вміщує 40,45 % Cl, 2,85 % H та 22,79 % 
O  розчинили в рідкому N2O5. 
1) Встановіть метал та напишіть рівняння реакції добування сполуки А. 
2) Поясніть, чому сполуку А неможливо добути з водного розчину? Напишіть рівняння реакції, 
яке супроводжує розчинення речовини А у воді. 
3) Вкажіть, для чого використовується в промисловості більша частина цього металу. 
4) Оскільки реакції можуть перебігати не тільки в водних розчинах, а й у не водних 
середовищах, то існує декілька теорій кислот та основ, які характеризують сполуки та їх поведінку 
в розчинниках. Так згідно однієї теорії в рідкому амоніаку  NH4Cl –це кислота, а KNH2 – основа. 
Вкажіть, які речовини в загальному випадку згідно цієї теорії відносяться до основ, а які – до 
кислот. Наведіть речовини, які в рідкому N2O5 є кислотами та які є основами. Приведіть рівняння 
реакції нейтралізації. 
 

11 клас 
Завдання 1. 
Три сполуки складу А3В4 масою 1,00 г кожна розчинили у концентрованій хлоридній кислоті. При 
розчиненні першої сполуки виділилось 94 мл газу (н.у.). При розчиненні другої сполуки 
виділилось 33,6 мл газу (н.у.) та утворилось 1,25 г осаду. При розчинені третьої сполуки не 
спостерігалось ні виділення газу, ні утворення осаду. Тому до утвореного розчину додали 
надлишок лугу та залишили на деякий час. Після цього осад, що утворився, відфільтрували та 
прожарили за високої температури. Маса твердого залишку після прожарювання склала 1,04 г. 
1) Встановіть формули сполук. Відповідь підтвердить розрахунками. 
2) Приведіть якісні реакції за допомогою яких можна встановити присутність катіонів, що 
входять до складу сполук  А3В4, в розчинах. 
3) Напишіть рівняння реакцій, які відбуваються при розчиненні сполук А3В4 в концентрованій 
сульфатній кислоті. 

Завдання 2. 
Маса продуктів гідролізу суміші сахарози та глюкози на 0,36 г більша ніж маса вихідних речовин. 
При згорянні такої ж маси цієї суміші виділилось 197,3 кДж теплоти, а газ, що утворився, був 
пропущений через 400 мл розчину NаOH з концентрацією 1,75 моль/л (густина розчину приблизно 
дорівнює 1г/мл). У розчині, що утворився, масові частки натрій карбонату та натрій 
гідрокарбонату складають 6,65 та 2,63% відповідно.   
1) Напишіть рівняння всіх згаданих реакцій.  
2) Розрахуйте, яка кількість теплоти виділяється при згорянні 1 моль глюкози, якщо відомо, що 
при згорянні 1 моль сахарози виділяється 5640 кДж.  
3) Наведіть структурні формули форм, у вигляді яких глюкоза існує у водному розчині та в 
кристалічному стані. Назвіть їх.  
4) Наведіть структурну формулу сахарози. Чи може сахароза вступати в реакції з відновниками?  
5) Наведіть схему синтезу глюкози за методом Кіліані – Фішера. 
6) Що відбувається при додаванні розчину натрій гідроксиду до вихідної суміші? 



Завдання 3. 
Галогенід фосфору розчинили у 600 мл гарячої води. Отриманий розчин охолодили до кімнатної 
температури та розділили на три рівні частини. До першої частини додали надлишок розчину 
нітрату срібла, внаслідок чого утворилось 22,73 г осаду. До другої частини додали надлишок 
розчину барій нітрату, що призвело до утворення 6,01 г осаду. До третьої частини додали 5 г 
натрій гідроксиду. 
1) Встановіть формулу галогеніду фосфору та приведіть рівняння всіх реакцій (розчинністю осадів 
нехтувати). 
2) Розрахуйте рН в третій частині розчину після додавання лугу (К1 = 7,6·10–3; К2 = 6,2·10–8) 
3) Таку ж масу галогеніду фосфору помістили в вакуумовану ампулу об’ємом 0,50 л, та нагріли до 
температури 250 ºС. В рівноважному стані тиск в ампулі становив 678,33 кПа. Розрахуйте 
константу рівноваги та ступінь розкладання галогеніду фосфору.  
4)  Що знаходиться в узлах кристалічної гратки галогенідів фосфору в твердому стані. Визначте 
координаційне число фосфору та його координаційний поліедр (Координаційний поліедр – це 
багатогранник, який утворюють лінії, що з’єднують найближчі атоми або протилежно заряджені 
йони). 

Завдання 4. 
При зв’язуванні всього брому, що міститься в суміші ізомерів А масою 2,02 г, утворилося 3,74 г 
арґентум броміду. Обробка такої ж кількості речовини А спиртовим розчином лугу призвела до 
виділення 225 мл (н. у.) індивідуального продукту реакції - газу Б. У певних умовах газ Б може 
бути перетворений на рідку за звичайної температури суміш ізомерів В з таким же кількісним 
складом, що і Б. Бромування одного з ізомерів, що міститься в суміші В, на світлі призводить до 
утворення одного монобромпохідного. Окиснення будь-якого з ізомерів В розчином калій 
перманганату призводить до утворення ізомерів Г, 1 г яких здатний прореагувати з 14,25 мл 1 н. 
водного розчину натрій гідроксиду.  
1) Яку будову мають речовини А – Г, назвіть їх? Наведіть рівняння описаних реакцій і вкажіть 
умови їх перебігу.  
2) Який з ізомерів міг знаходитись в суміші А? Які з ізомерів В не можуть бути отримані з газу Б? 

Завдання 5. 
Для нейтралізації суміші двох сусідніх членів гомологічного ряду двохосновних насичених 
карбонових кислот витратили 333 мл розчину барій гідроксиду  з концентрацією 0,0900 моль/л, 
при цьому утворилась суміш солей загальною масою 7,31 г. 
1) Встановіть, які речовини входили до складу суміші і в якій кількості (% по масі).  
2) Наведіть реакції здобування однієї кислоти з іншої.  
3) Напишіть рівняння реакцій, що протікають при нагріванні цих кислот у присутності 
фосфору(V) оксиду. 
4) Отримайте з однієї з цих кислот сполуку А, яка застосовується як дієнофіл в реакції Дільса-
Альдера. Які інші способи здобування А відомі? Наведіть рівняння реакцій.  
5) Напишіть рівняння реакції А з бутадієном-1,3. 

Завдання 6. 
Для реакції XY + Y2 = XY3 відомі константи швидкості прямої та зворотної реакції за температури 
150 °С: k1 = 25,0 л2·моль-2·с-1;  k-1 = 9,5 л·моль-1·с-1 та за температури 210 ºС: : k1 = 436,5 л2·моль-2·с-

1;  k-1 = 2,04·103 л·моль-1·с-1. 
1) Розрахуйте енергію активації та предекспоненційний множник прямої та зворотньої реакцій. 
2) Розрахуйте константи рівноваги за зазначених температур. 
3) Розрахуйте значення ΔНо та ΔSo для прямої реакції. 
4) Розрахуйте зміну ізобарно-ізотермічного потенціалу за температури 150 °С, якщо до реактору 
об’ємом 1 л ввели по 1 моль XY, Y2 та XY3. 
При розчиненні в 500 г бензолу 0,2 моль речовини XY3 ступінь дисоціації останньої склала 5 %. 
Приведіть всі можливі рівняння дисоціації сполуки XY3, якщо відомо, що температура 
кристалізації утвореного розчину складає 3,36 ºС. Температура кристалізації та кріоскопічна 
константа бензолу відповідно дорівнюють 5,50ºС та 5,09º. 


