
ЗАВДАННЯ III ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З 

ХІМІЇ 

(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК – 2014, ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР)      

      8 КЛАС 

1. Тести. 

(5 балів) 

У завданнях 1.1-1.10 потрібно вибрати одну правильну відповідь.  

Правильна відповідь на кожне завдання – 0,5 бала 

 

1.1. Позначте найпоширеніші елементи земної кори: 

А. Si, Ca, P, O                                    В. Na, Ca, Fe, Cl 

Б. Al, Fe, Si, O                                   Г. Fe, Si, Ca, Mg 

 

1.2. Укажіть число атомів у 2 г озону: 

А. 0,65  10
23

   Б. 0,75  10
23

   В. 0,85  10
23

     Г. 0,95  10
23  

  Д. 0,25  10
23 

 

1.3. Укажіть молярну масу газу, якщо маса 1 л цього газу при н.у. дорівнює  

1, 52 г: 

А. 17  г/моль                                       В. 102 г/моль 

Б.  34  г/моль                                       Г.  68  г/моль 

 

1.4. Виберіть ряд, який містить тільки кислотні оксиди: 

А. SiO2, CO2, MnO, CrO                     В. NiO, CuO, SO2, MnO  

Б. P2O5, Mn2O7, CrO3, TeO3                Г. CaO, Mn2O7, P2O3, Cr2O3 

 

1.5. Укажіть процес повільного окиснення, який позитивно впливає на природні 

ресурси: 



А. Ржавіння заліза                              В. Гниття 

Б. Бродіння                                         Г. Самозаймання торфу 

 

1.6. Визначить відносну густину (н.у.) бутану С4Н10 за повітрям:  

А. 2,5                         Б. 2                         В. 3                     Г. 2,8 

 

1.7. Розрахуйте кількість речовини (моль) азоту об’ємом 33,6 л (н.у.): 

А. 3,36                       Б. 28,00                  В. 1,50                Г.  1,07 

 

1.8. Розрахуйте масову частку Оксигену в сполуці Cu2(OH)2CO3: 

А. 0,36                       Б. 0,14                    В. 0,22                Г.  0,86 

 

1.9. Як називають реакцію між кислотою і основою? 

А. Заміщення                                               В. Розклад  

Б. Нейтралізація                                          Г. Гідроліз 

 

1.10. В якій сполуці ступінь окислення Нітрогену дорівнює +3?  

 а) Cu(NO)3             б) NO2                   в) NH4CI                г) Ca(NO2)2 

 

2. Сполука містить Гідроген(масова частка – 6,33%), Карбон(масова частка – 15,19 

%), Оксиген(масова частка – 60,76%) і ще один елемент, число атомів якого в 

молекулі сполуки дорівнює числу атомів Карбону. Встановіть формулу 

сполуки(відповідь підтвердьте обчисленнями). Вкажіть до якого класу речовин вона 

відноситься і як поводить себе під час нагрівання та при взаємодії з хлоридною 

кислотою(напишіть рівняння реакцій). 

(12 балів) 

3. За допомогою каталізатора при температурі 37 °С і тиску 140,5 кПа розклали 

половину гідроген пероксиду, що містився в 1 л його водного розчину з масовою 

часткою гідроген пероксиду 34% (густина 1,09 г/см
3
). Обчисліть масову частку 



гідроген пероксиду в одержаному розчині та його об’єм, якщо густина розчину 

зменшилася до 1,06 г/см
3
. Визначте об’єм газу, що виділився за умов реакції  

(R = 8,314Дж/К·моль). 

(14 балів) 

4. Один літр суміші гідроген фториду та гідроген хлориду має масу за н.у. 1,39 г. 

Обчисліть об’ємний(у %) склад суміші. 

(11 балів) 

5. Атмосфера планети Уран складається з трьох газоподібних речовин А, Б і В. 

Відомо, що в цих речовин: 

 А Б В 

Маса молекули менша за масу  

молекули кисню в 

2 раза 16 раз 8 раз 

Продукти взаємодії з киснем Вуглекислий газ і вода Вода Не взаємодіє 

Об’ємні частки в атмосфері Урану 2% 83% 15% 

1) Визначте, які речовини входять в склад атмосфери Урану. 

2) Запишіть рівняння реакцій взаємодії газів А і Б з киснем. 

3) Чи містяться речовини А, Б, В  в атмосфері Землі? 

4) Знайдіть масові частки газів А, Б, В в атмосфері Урану. 

(10 балів) 

6. Білу кристалічну речовину, яку зберігають у рідкому азоті синтезують взаємодією 

суміші простих газів у газорозрядній трубці при зниженому тиску і температурі 

нижче -100°С. При гідролізі 60,9 г цієї речовини утворюється 20 г плавикової 

кислоти (у перерахунку на 100%) та два газоподібні продукти. Встановіть склад цієї 

речовини. Напишіть рівняння згаданих реакцій. За рахунок  чого відбувається 

утворення хімічних зв’язків у цій речовині. 

(14 балів) 

7. Водний розчин питної соди масою 100 г, в якому масова частка розчиненої 

речовини 8,4 %(при 20°С) кип’ятили декілька годин. Масова частка солі в розчині 

після кип’ятіння становила 8%(при 100°С). Після охолодження цього розчину до 

0°С з нього випало 2,8 г кристалів, з яких при дії надлишку сульфатної кислоти 

виділилося 0,22 л (н.у.) газу. Розчин якої солі утворився після кип’ятіння? Визначіть 

формулу речовини, яка випала в осад та розрахуйте масову частку солі в розчині 

при 0°С. Напишіть рівняння хімічних реакцій. 

(14 балів) 

 



ЗАВДАННЯ III ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 

(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК – 2014, ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР)      

      9 КЛАС 

І. Тести                                                                                                                5 балів 

У тестах 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне питання – 

0,5 бал. 

1. Яка конфігурація зовнішнього електронного шару атома Сульфуру з ступенем окислення –2? 

                а) 3s
2
p

2                              
б) 3s

2
p

4                               
в)  4s

2
p

4                               
г)  3s

2
p

6
 

         2.    В якій сполуці ступінь окислення Нітрогену дорівнює +3?  

                а) Cu(NO)3             б) NO2                   в) NH4CI                г) Ca(NO2)2 

3.  Який з вказаних оксидів утворює кислоту типу Н2ЕО3? 

                а) SO3                              б) CO2                      в) N2O3                      г) P2O5 

4. Як можна підвищити вихід аміаку в рівноважній системі  

      3H2+N2⇄ 2NH3,      ΔH= –92,4 кДж? 

                А) підвищити температуру   

                Б) підвищити тиск 

                В) збільшити кількість каталізатору       

                Г) збільшити об’єм реакційної суміші 

5. Яка з наведених речовин у воді розчиняється краще, ніж в неполярному розчиннику? 

                А) HCl               Б) I2                        В) C5H12                    Г) С6Н6 

6. В розчині якої солі реакція середовища внаслідок гідролізу буде кислою? 

                А)  натрій ортофосфат                                  Б)  калій сульфат 

                В)  калій нітрит                                             Г)  амоній йодид 

7. Яка формула відповідає орто-формі кислоти, що відповідає оксиду Е2О5? 

                А) Н3ЕО4            Б) Н2ЕО3               В) НЕО3                Г) Н3ЕО3 

8.  Який з металів пасивується холодною концентрованою сульфатною  кислотою? 

       А)Au                        Б) Zn                               В) Cu                        Г) Fe 

9.   Яке твердження про силіцій та його сполуки є вірним? 

                 А) силіцій розчиняється в концентрованій хлоридній кислоті 

                 Б) силікатна кислота менш стійка, ніж карбонатна 

                 В) силікатна кислота сильніша за карбонатну 

                 Г) силіцій розчиняється у флуоридній кислоті 

         10. Укажіть хімічний елемент, який утворюючи оксид у вищому ступені окислення, проявляє 

найбільш виражені кислотні властивості. 



              А) Силіцій           Б) Фосфор            В) Алюміній            Г) Сульфур 

ІІ. Задачі 

Задача 1.                                                                                                       14 балів 

Зразок лужноземельного металу розділили на дві частини, маса однієї частини вдвічі більша за 

іншу. Меншу частину зразка занурили у воду. При цьому виділився водень, за допомогою якого відновили 

до металу купрум (ІІ) оксид масою 2г. Більшу частину зразка лужноземельного металу помістили в трубку, 

крізь яку пропустили хлор при нагріванні. Отриману тверду речовину розчинили у воді, до розчину додали 

сульфатну кислоту. Утворився осад, маса якого становила 11,65г. Який метал було взято?  Напишіть  

рівняння  згаданих реакцій. 

Задача 2.          12 балів 

 Речовина А є трикристалогідратом деякої солі. Під час нагрівання речовини А видаляється 

кристалізаційна вода, а потім сіль розкладається з утворенням речовин Б (тверда, чорний колір), В (газ, 

безбарвний) і Г (газ, бурий колір). Під час відновлення речовини Б воднем утворюється проста речовина Д 

червоного кольору, яка розчиняється в концентрованій сульфатній кислоті з утворенням газу Е. Назвіть 

речовини А, Б, В, Г, Д і Е, складіть рівняння всіх реакцій, про які йдеться в умові. Обчисліть об’єм газу Е, 

який утворюється під час розчинення в концентрованій сульфатній кислоті речовини Д, отриманої за 

умови, що речовина А має масу 84,7 г. Об’єм визначайте за нормальних умов. 

Задача 3.                                                                                                            12 балів 

Відомо, що важка безбарвна масляниста рідина Х добре поглинає воду і розчиняється у воді з 

виділенням великої кількості теплоти. Під час додавання Х до розчину барій хлориду випадає білий 

кристалічний осад, що не розчиняється в кислотах. Назвіть речовину Х. Визначте масу міді, яку треба 

розчинити в рідині Х, щоб газ, що виділився, прореагував з надлишком сірководню з утворенням сірки 

масою 48 г. 

Задача 4.                        14 балів 

Обчисліть яку масу натрію потрібно додати до 140 г 5% розчину натрій гідроксиду, щоб одержати 

12% розчин лугу. 

Задача 5. 12 балів 

 Під час газифікації вугілля утворюється «кам’яновугільний газ», що складається з карбон (ІІ) 

оксиду та водню:  

      H2O (г) + C (тв) → CO (г) + H2 (г)                                                               (реакція І) 

Обчисліть для реакції І зміну стандартної ентальпії (тепловий ефект) маючи такі дані: 

      2C (тв) + O2 (г) → 2 CO (г)                     ∆H°295 = –221.0 кДж   (реакція ІІ)  

      2H2 (г) + O2 (г) → 2 H2O (г)                    ∆H°295 = –483.6 кДж   (реакція ІІІ) 

Одержаний «кам’яновугільний газ» використовується як паливо, а також  для добування метану (реакція  

IV  та  реакція V відповідно) 

      CO (г) + H2 (г) + O2 (г) → CO2 (г) + H2O (г)                                                (реакція  IV)   

      3H2(г) + CO (г) → CH4 (г) + H2O (г)  (реакція V) 

Для реакції  IV  та  реакції V також обчисліть зміну стандартної ентальпії (тепловий ефект), 

використовуючи вище наведені дані та дані про реакцію VI  та реакцію VII    



      C (тв) + O2 (г) → CO2 (г)                         ∆H°295 = –393.5 кДж                    (реакція VI)  

      CH4 (г) + 2O2 (г) → CO2 (г) + 2 H2O (г) ∆H°295 = –802.7 кДж   (реакція VII)    

Задача 6.                                                                                                              11 балів 

За приведеними схемами закінчіть окисно- відновні реакції. Складіть електронний баланс, вкажіть 

окисник та відновник, процеси окиснення та відновлення, урівняйте рівняння, де потрібно допишіть 

формули необхідних речовин.  

С6Н6  +  О2    А + Б 

С6Н12О6  + КМnO4 + H2SO4  А  +  МnSO4 + К2SO4 + Б 

B + МnO2  Cl2 + MnCl2 + Б 

B +  КМnO4  Cl2 +  MnCl2 + KCl + Б 

С12Н22О11 + О2  А + Б 

Речовина  А бере  участь у процесі фотосинтезу. 

 

ЗАВДАННЯ III ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 

(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК – 2014, ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР)      

10 КЛАС 

1. Тести (5 балів) 

У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна 

відповідь на кожне завдання – 0,5 бала. 

1. Виберіть рядок, у якому перелічені сполуки з іонним типом зв’язку: 

А. P2O5, HCl, SiO2, CO2                                 В. N2, Cl2, H2, O2 

Б. KCl, CaBr2, Na2O, K2S                              Г. HBr, PH3, NH3, H2S 

2. Укажіть зміну міцності зв’язків у ряду молекул Сl2 – Br2 – I2: 

А. Зростає                                     В. Спочатку зростає, потім зменшується 

Б. Зменшується                            Г. Спочатку зменшується, потім зростає 

3. Обчисліть масову частку розчиненої речовини натрій хлориду в насиченому 

розчині, якщо розчинність NaСl при 20° С складає 35,9 г на 100 г води: 

А. 0,357                Б. 0,264             В. 0,167            Г. 0,443 

4. Виберіть молекулярно-іонну схему, яка відповідає реакції: 

HNO3 + NH4OH = NH4NO3 + H2O 



А. OH
-
 + H

+
 = H2O 

Б. XOH + HA = A
-
 + X

+
 + H2O 

В. XOH + H
+
 = X

+
 + H2O 

Г. HA + OH
-
 = A

-
 + H2O 

5. Підберіть коефіцієнти в рівнянні реакції та підрахуйте їх суму: 

KClO3 + H2C2O4 → K2CO3 + ClO2 + CO2 + H2O 

А. 8                   Б. 13                    В. 17                   Г. 21 

6. Виберіть систематичну назву отруйної речовини, яка блокує гемоглобін: 

А. Карбон (ІV) оксид                                  В. Сірководень 

Б. Карбон (ІІ) оксид                                    Г. Сірковуглець 

7. Виберіть твердження щодо реакції взаємодії сульфур (VІ) оксиду масою    8 г  з 

водою: 

А. Утворюється продукт реакції з кількістю речовини 0,01 моль 

Б. Маса води, що прореагувала – 1,8 г 

В. Кількість речовини SO3, що вступила в реакцію, дорівнює 1 моль 

Г. Маса продукту реакції більше 10 г 

8. Укажіть клас сполук, що входить до складу нафти та природного газу: 

А. Алкани              Б. Алкени             В. Алкіни            Г. Арени 

9. Визначте хімічну формулу алкану, 11,2 л (н.у.) якого мають масу 15 г: 

А. СН4                 Б. С2Н6                    В. С3Н8                  Г. С4Н10 

 

10. Укажіть хімічний елемент, який утворюючи оксид у вищому ступені окислення, 

проявляє найбільш виражені кислотні властивості. 

   А) Силіцій           Б) Фосфор            В) Алюміній            Г) Сульфур 

 

 

 



2. Після нагрівання 22,12 г перманганату калію утворилось 21,16 г твердої суміші. Який 

максимальний об’єм хлору (н.у.) можна добути, діючи на дану суміш концентрованою хлоридною 

кислотою (масова частка хлороводню 36,5 %, густина 1,18 г/мл)? Який об’єм кислоти 

витрачається? Відповідь підтвердити розрахунками і рівняннями реакцій  

(12 балів). 

 

3. Які процеси будуть протікати при розчиненні кристалічної соди у воді, хлоридній кислоті, 

насичених розчинах вуглекислого газу, сульфур (IV) оксиду, сірководню, амоніаку? Відповідь 

обґрунтуйте та ілюструйте рівняннями відповідних реакцій. 

(12 балів) 

 

4. Антисептичний розчин, призначений для санітарної обробки бджолиних вуликів, повинний 

містити мурашину і пропіонову кислоти. Співробітник санепідемстанції змішав наявні в нього 

водні розчини цих кислот і одержав 1,5 л суміші, яка містить по 0,3 моль кожного з них.  

Цікаво, що обидва вихідних розчини мали однакове значення рН. Більше того, виявилося, що 

після змішування розчинів значення рН не змінилося. 

Запитання 

1. Яке значення рН кислотної суміші? Константи дисоціації для НСООН і С2Н5СООН 

дорівнюють відповідно 1,77∙10
-4

 і 1,34∙10
-5

. 

2. Якими є концентрації кислот у вихідних розчинах до зливання? 

3. У яких об’ємних співвідношеннях були злиті вихідні розчини? 

4. Визначте ступінь дисоціації кислот у вихідних розчинах і в кислотній суміші. Поясніть 

отриманий результат. 

5. Який об’єм води слід додати до цієї суміші для того, щоб ступінь дисоціації мурашиної 

кислоти подвоївся? 

(18 балів) 

 

5. Для повного розкладання деякої кількості алюміній гідроксиду затратили 76 кДж теплоти. 

Добутий алюміній оксид розчинили у 400 г 8 % розчину натрій гідроксиду. Тепловий ефект 

реакції розкладу алюміній гідроксиду становить 95 кДж/моль. Визначте масову частку солі, що 

утворилася в розчині.  

(10 балів) 

 

6. Напишіть рівняння реакцій, які можуть відбуватись під дією концентрованої сульфатної кислоти 

на всі тверді галогеніди калію. Чи можливі ці реакції у водному розчині? Відповідь обгрунтуйту і 

підтвердіть рівняннями реакцій.  

(11 балів) 

7. Невідомий газоподібний вуглеводень об’ємом 20 мл змішали з 200 мл кисню (н. у.) і спалили. 

Після закінчення реакції та конденсації водяної пари об’єм газоподібної суміші склав 180 мл (н. 

у.). Утворену газову суміш пропускають крізь розчин лугу. Об’єм газу, що не поглинувся, склав 

120 мл. Знайдіть молекулярну формулу невідомого вуглеводню. Чи може він мати ізомери? Якщо 

може, то напишіть їхні структурні формули. Розрахуйте об’єм хлору, який може приєднати 20 мл 

вуглеводню (н. у.).  

(12 балів) 

 

 



ЗАВДАННЯ III ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 

(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК – 2014, ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР)      

11 КЛАС 

У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне 

завдання – 0,5 бал. 
 

1. Виберіть рядок, що містить речовини-електроліти: 

А. CH3COOH, CH3COONa, C2H5OH, NaCl, Na2SO4 

Б. CH3COOH, CH3COONa, NaOH, NaCl, Na2SO4 

В. CH3COOCH3, CH3COC2H5, CH3OH, CH3Cl, Na2SO4 

Г. NaOH, NaCl, Na2SO4, CH3OH, KCl 
 

2. Обчисліть  масу води (г), яку треба додати до 100 г розчину з масовою часткою солі 0,4, щоб 

одержати розчин із масовою часткою 0,1: 

А. 300                 Б. 200                  В. 100                     Г. 500 
 

3. Виберіть окисно-відновну реакцію, яка використовується у військових цілях: 

А. Fe2O3 + 2 Al = Al2O3 + 2 Fe                  В. 2KMnO4= K2MnO4 + MnO4 + O2 

Б. 2HgO = 2Hg + O2                                   Г. 2Cu + O2 = 2CuO 
 

4. Виберіть схему перетворення, у якому змінюються ступені окиснення двох елементів у одній 

речовині: 

А. 2СuS + 3O2 = 2CuO + 2SO2                 В. ZnS + O2 = ZnO + SO2 

Б. 4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3  + 8SO2            Г. PbS + H2O2= PbSO4 + H2O 
 

5. Виберіть неметал, другий за ступенем поширення у Всесвіті, продукт термоядерної реакції на 

Сонці: 

А. Водень                 Б. Кисень                  В. Азот                     Г. Гелій 
 

6. За ІЮПАК- номенклатурою назвіть сполуку: 
СН3 – СН – СН– СН2 – СН = СН– СН3                  

                    |  

           СН3   СН2  

                                                                              
                      СН –  СН3                                                     

                               
                      СН3 

А.  4-ізопропіл- 2-метилокт-6-ен                                   В.  2-метил-4-ізопропілокт-6-ен             

Б.  7-метил-5-ізопропілокт-2-ен                      Г.  5-ізобутил-7-метилгепт-2-ен       

 

7. Укажіть кінцевий продукт гідрогенізації ацетилену: 

А. Етен                   Б. Етан                      В. Етанол                Г. Етаналь 
 

8. Установіть сполуку для якої продукт реакції з гідроген хлоридом визначаються за правилом 

Марковникова: 

А. Бут-2-ін                  Б. Бут-2-ен                 В. Бут-1-ен              Г. Гекс-3-ен 
 

9. Установіть продукт реакції                            СН3 

                                                                                

                                                           СН2= СН – С – СН3
),(2 pNiH

. . . 

                                                                                  
                                                                               СН3 

А. 3,3- диметилбутан                       В. ізобутан 

Б. 2,2- диметилбутан                        Г. 1,3 - бутадієн 
 

10. Визначте хімічну формулу алкану, 11,2 л (н.у.) якого мають масу 15 г: 

А. СН4                 Б. С2Н6                    В. С3Н8                  Г. С4Н10 



Задачі 

 

2) (10 балів) Масова частка фосфор (V) оксиду у деякому кальцію фосфаті становить 52,2%. При 

сильному прожарюванні сіль втрачає 6,6% своєї маси внаслідок виділення води. Визначити 

формули фосфату і продукту його прожарювання навести їх структурні формули та дати їх 

інтерпретацію. 

 

3) (16 балів) 1 л розчину містить 0,159 г SrCl2 та 0,208 г BaCl2, яку масу натрій карбонату 

необхідно для осадження 99% Sr
2+

, якщо добуток розчинності стронцій та барій карбонатів рівні: 

ДР(SrCO3)=5,6∙10
−10

, ДР(BaCO3)=2,58∙10
−9

. Який відсоток йонів Ba
2+

 та Sr
2+

 залишиться в розчині, 

якщо до 1 л вихідного розчину додати 1 л 0,002 М розчину натрій карбонату. 

 

4) (12 балів) Густина за амоніаком газової суміші, що складається з чадного газу і водню, до 

пропускання через контактний апарат для синтезу метанолу становила 0,5, а після пропускання – 

0,625. Розрахуйте об’ємну частку пари метанолу в суміші, що утворилася (%). Вкажіть ступінь 

перетворення карбон (ІІ) оксиду на метанол (%) 

 

5) (11 балів) Було зроблено перекристалізацію 1 кг технічного мідного купоросу (масова частка 

домішок 0,05) в інтервалі температур від 100° C до 20° C. Розчинність купрум (II) сульфату при 

цих температурах відповідно становить 75,4 г і 20,7 г на 100 г води. 

a. Обчисліть масу чистого мідного купоросу, отриманого при перекристалізації. 

b. Який час необхідний для виділення 90% міді із решти розчину електролізом при силі 

струму 10 А (вихід за струмом вважати 100%). 

 

6) (18 балів) Речовина A складу  реагує з етанолом в присутності концентрованої , 

утворюючи суміш речовин Б ( ) і В ( ). Також із реакційної суміші було виділено 

сполуку Г циклічної будови ( ). Жодна із сполук Б, В та Г не реагує із натрій 

гідрогенкарбонатом. Послідовна обробка речовин А і Б металічним натрієм і іодоетаном дає 

речовину В, яка після кип'ятіння з водним розчином лугу і наступним підкисленням 

перетворюється у сполуку Д, яка є ізомером речовини Б і може реагувати із натрій гідроген-

карбонатом. 

Встановити будову речовин А, Б, В, Г, Д  і дати їм назви. Написати рівняння згаданих реакцій.  

 

7) (8 балів) При випалюванні мінералу, який складається із двох елементів, отримали оксид металу 

(III) із масовою часткою Оксигену 30% і газуватий оксид чотирьохвалентного елемента із його 

масовою часткою 50%. 

Якщо другий оксид при поглинанні надлишком розчину NaOH утворює сіль масою 31,11г , тоді 

для відновлення оксиду металу (III) необхідно 7,26 л (н. у. ) карбон (II) оксиду. Визначте формулу 

мінералу. Відповідь підтвердіть розрахунками. 
 



ЗАВДАННЯ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 

(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК – 2014, ПРАКТИЧНИЙ ТУР) 

8 клас 

Обладнання: 

1. Фарфорова чашка 

2. Фільтрувальний папір 

3. Мірний циліндр 

4. Ваги 

5. Магніт 

6. Хімічні стакани 

7. Конічна колба 

8. Скляна паличка 

9. Дистильована вода 

10. Пальник 

11. Сухий спирт 

12. Лійка 

 

Дано 15г суміші залізних ошурків, сірки та кухонної солі. 

Запропонуйте план розподілу суміші, виконайте його, опишіть, визначте масу 

одержаної кухонної солі та приготуйте її 5%-й розчин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання  

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (практичний тур)  

2013-2014 навчальний рік 

9 клас 

Визначення вмісту натрію гідрогенкарбонату в питній соді 
Теоретична частина 

Питна сода може містити різні домішки (хлорид натрію, сульфат натрію). Тому при 

встановленні якості препаратів соди визначають вміст гідрогенкарбонату натрію. 

Визанчення вмісту гідрогенкарбонату натрію в питній соді базується на тому, що у 

водному розчині гідрогенкарбонат натрію гідролізує і має лужну реакцію: 

323 COHOHNaOHHHCONa  

Під час титрування такого розчину робочим розчином хлоридної кислоти у точці 

еквівалентності в ньому залишається карбонатна кислота: 

OHCONaClHClNaHCO 223  

Тому у цьому випадку використовують індикатор метиловий оранжевий. 

Експериментальна частина 

Обладнання та реактиви:  

0,1М розчин хлоридної кислоти,  

розчин соди,  

метиловий оранжевий, 

мірна колба (250 см
3
) -1, 

конічна колба (250 см
3
)-3, 

крапельниці для індикаторів, 

бюретка (25 см
3
) – 1, 

піпетка (10 см
3
) – 1, 

лійка, 

гумова груша. 

Зміст роботи 

1. Записують  приведену таблицю: 

№ 

досліду 

V(NaHCO3), 

л 

См(HCl),  

моль/л 

V(HCl), 

л 

См(NaHCO3), 

моль/л 

m(NaHCO3), 

г 

1.  

0,01 

 

0,1 

   

2.    

3.    

 

2. Наповнюють бюретку 0,1 М розчином хлоридної кислоти. 



3. В конічну колбу набирають 10 мл. розчину питної соди.  

4. До розчину в колбі додають 1-2 краплини розчину метил оранжевого. 

5. Одержану пробу титрують робочим розчином хлоридної кислоти до зміни 

забарвлення індикатора. 

6. Дослід повторюють ще два рази. 

7. З трьох проведених титрувань беруть середній результат і роблять наступні 

обчислення: 

 а)  обчислюють молярну концентрацію виготовленого розчину соди за формулою: 

                            

                               См(HCl)  • V(HCl) 

  См(NaHCO3) =  -------------------------  

                                     V(NaHCO3)      

б) обчислюють масу натрій гідроген карбонату у 500 мл. Виготовленого розчину 

Завдання 

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (практичний тур)2013 – 2014 навчальний рік 

10 клас 

ГАЛОГЕНПОХІДНІ НАСИЧЕНИХ ВУГЛЕВОДНІВ 

Теоретичні основи 

Хлороформ – нестійка хімічна сполука. Під впливом світла і кисню 

повітря він окислюється з утворенням токсичних продуктів – фосгену, 

гідроген хлориду і вільного хлору, що робить його непридатним для наркозу. 

Для запобігання псуванню хлороформ зберігають у добре закупорених 

склянках з темного скла в прохолодному місці, захищеному від впливу 

сонячного світла. Перед використанням хлороформу для наркозу його 

досліджують на наявність отруйних домішок та інших сполук. 

Йодоформ (трийодметан) – кристалічна речовина зелено-жовтого 

кольору, з характерним запахом. Важко розчиняється у воді (0,01 г в 100 г 

води при 25
0
С), краще – в етанолі (1,5 г в 100 г води при 15

0
С). Йодоформ 

плавиться при 116 – 120
0
С, легко сублімується. Розчини йодоформу легко 

розкладаються на повітрі та сонячному світлі з виділенням йоду. Йодоформ 

застосовують як антисептичний засіб для лікування ран, виразок та інших 

травм. У ветеринарній практиці йодоформ використовують для приготування 

присипок при кастрації. Антисептична дія препарату зумовлена тим, що при 

нанесенні на рану він окиснюється з виділення йоду. 

 

Зміст роботи: 

1.1. Добування йодоформу. 

В пробірку наливають 10-20 крапель етанолу, добавляють кілька 

кристалів розтертого на порошок йоду і 2-3 мл дистильованої води. Суміш 

збовтують і добавляють 30%-ий р-н їдкого натру до розчинення йоду та 



утворення знебарвленого розчину. Суміш можна нагрівати впродовж 5-8 хв. 

за температури 60-70
0
С. На дно пробірки випадають зелено-жовті кристали 

йодоформу – речовини з характерним запахом. 

Хімізм. Утворення йодоформу відбувається у декілька стадій: 

а) взаємодія йоду з їдким натром: 

б) окиснення етанолу до ацетальдегіду (етаналю): 

в) заміщення атомів гідрогену в радикалі альдегіду на йод: 

г) розщеплення йодалю лугом до молекул йодоформу та форміату натрію: 

Сумарне рівняння реакції має такий вигляд: 

Записати відповідні рівняння хімічних реакцій.  

1.2. Кольорова реакція на галогенопохідні вуглеводнів. 

В дві пробірки наливають по 1 – 2 мл свіжоприготовленого 10%-го 

розчину резорцину і по 5 крапель 10%-го розчину гідроксиду натрію. В 

першу пробірку добавляють 5 крапель хлороформу, в другу – кілька 

кристалів йодоформу. В пробірках змінюється забарвлення реакційної суміші 

відповідно на рожеве, або червоне. Суміш для прискорення появи 

забарвлення рекомендують збовтати і нагріти. 

 Який Ваш висновок після виконаного досліду? 

1.3. Визначення доброякісності хлороформу 

1.3.1. Випробування хлороформу на  наявність у ньому органічних 

домішок 

У суху чисту пробірку наливають 2-3 мл хлороформу, 1-2 мл 

концентрованої сульфатної кислоти і одну краплю формаліну. Суміш 

обережно збовтують і ставлять у штатив на 10-15 хв. У разі наявності у 

хлороформі домішок інших органічних речовин шар сульфатної кислоти 

забарвлюється в різні кольори. 

Який Ваш висновок після виконаного досліду? 

 

1.3.2. Виявлення в хлороформі хлоридної кислоти. 

В чисту пробірку наливають 2-3 мл хлороформу і додають 2-3 мл 

дистильованої води. Суміш збовтують. Відстоюють. Виникає прозорий 

водяний шар, який зливають і за допомогою синього лакмусового папірця 

вивчають наявність у розчині хлоридної кислоти. Почервоніння папірця 

свідчить про наявність у водяному шарі хлоридної кислоти. До водяного 

шару добавляють кілька крапель 3-5%-го розчину нітрату аргентуму. 

Виникнення слабкого помутніння свідчить про наявність у хлороформі 

хлоридної кислоти. 

Який Ваш висновок після виконаного досліду? 

Напишіть рівняння можливої хімічної реакції. 

 

1.3.3. Перевірка хлороформу на наявність води 



В суху пробірку наливають 2-3 мл хлороформу і занурюють у крижану 

воду. Якщо помутніння хлороформу не настало, отже, у ньому не міститься 

вода. 

1.3.4. Виявлення в хлороформі вільного хлору. 

В пробірку наливають 2-3 мл хлороформу і 1 мл 5%-го розчину йодиду 

калію. Збовтують. Якщо в хлороформі є вільний хлор, через кілька хвилин 

виникає рожеве або рожево-фіолетове забарвлення. 

Який Ваш висновок після виконаного досліду? 

Напишіть рівняння можливої хімічної реакції. 

 

1.3.5.При неправильному зберігання хлороформу (доступі повітря та 

прямому сонячному освітленні) він розкладається з утворенням фосгену та 

хлоридної кислоти. 

Напишіть рівняння відповідної хімічної реакції. 
 

ЗАВДАННЯ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКУЇ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 

(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК – 2014, ПРАКТИЧНИЙ ТУР) 

11 КЛАС 

Потенціометрія (20 балів) 

Теоретична частина 

Метод потенціометричного титрування успішно використовують для визначення 

констант дисоціації слабких кислот. Процес дисоціації слабкої кислоти, наприклад 

оцтової, можна представити наступним рівнянням: 

СН3СООН ⇆ СН3СОО
−
 + Н

+
 

Згідно закону діючих мас, константу дисоціації можна записати у вигляді рівняння: 

 
+

3
д

3

[СН СОО ][Н ]
К =

[СН СООН]
 (1) 

де [СН3СОО
−
] – рівноважна конценрація ацетат-іонів у водному розчині; [Н

+
] 

– рівноважна концентрація водневих іонів; [СН3СООН] – рівноважна 

концентрація молекул недисоційовано кислоти. 
З рівняння (1) концентрація водневих іонів виражається наступним рівнянням: 

 + 3
д

3

[СН СООН]
[Н ]=К

[СН СОО ]
 (2) 

або у логарифмічній формі 

 3
д

3

[СН СООН]
pH=pК lg

[СН СОО ]
 (3) 



 

 

 

Рис. 1: Схема установки для потенціометричного тирування: 

1- стакан для титрування; 2- ідикаторний електрод; 3- електрод порівняння; 4- 

бюретка; 5- перемішувач; 6- досліджуваний розчин; 7- магнітна мішалка; 8- рН-

метр-мілівольтметр 
 

Завдання 1. 

Із запропонованого Вам розчину CH3COOH відбирають піпеткою 

аліквотну частину об’ємом 10 мл (V0 = 10 мл). Переносять її в стакан для 

титрування з магнітним перемішувачем на столику магнітної мішалки, 

додають 60 мл дистильованої води. Занурюють електроди у розчин з 

оцтовою кислотою. 

Об’єм титранту у бюретці доводять до мітки «0». Вмикають магнітну 

мішалку і розпочинають титрування. Титрант приливають повільно при 

безперервному перемішуванні порціями по 0,5 мл. Після кожної прилитої 

порції тиранту (через 0,5 мл) після встановлення рівноваги записуємо покази 

рН-метра (до другого знаку після коми). Титрування завершують після 

приливання до вихідного розчину кислоти 15 мл титранту. 

Експериментальні результати вносять у таблицю 1. 

Таблиця 1 

Результати потенціометричного титрування розчину оцтової кислоти (10 мл + 60 мл 

H2O) розчином гідроксиду натрію 0,1 М. 

Об’єм титранту V, 

мл 
рН 

ДpH

ДV
 Vсер 

0    

0,5    

…    

1
2

3
4

5

6

7

8



15    

Використовуючи експериментальні дані будують криві 

потенціометричного тирування в координатах рН – V та диференціальну 

ДpH
  V

ДV
сер  n 1 n

n+1 n n+1 n

V  V
рН = рН – рН , ДV = V – V , V  

2
сер . 

Визначають точку еквівалентності по піку диференціальної кривої. За 

формулою сн1V1 = сн2V2 визначають концентрацію кислоти у даному Вам 

розчині.  

Для експериментального визначення константи дисоціації оцтової 

кислоти екстраполюємо значення еквівалентного об’єму Vекв на графік рН – 

V. Потім знаходимо 1/2Vекв і значення рН в таній точці, що рівне рКд. Звідки 

знаходимо значення Кд. 

 

Завдання 2. 

За допомогою рН-метра експериментально знайти значення рН в 0,1н 

розчині NaOH та розрахувати теоретичне значення рН для 0,1н розчину 

NaOH. Порівняти експериментальне та теоретичне значення, пояснити 

різницю значень. 



Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 

(практичний тур) 

                                                   для учнів 10 класу                                     2015р. 

 

Дослідити виданий зразок суміші двох неорганічних речовин за планом: 

1. Розчинити частину виданого зразка у воді і випробувати одержаний 

розчин універсальним індикатором. 

2. На досліджуваний зразок (розчин) подіяти розчином хлоридної 

кислоти. 

3. На досліджуваний зразок (розчин) подіяти розчином барій хлориду. 

4. На досліджуваний зразок (розчин) подіяти розчином натрій гідроксиду 

при нагріванні. 

5. На досліджуваний зразок (розчин) подіяти розчином арґентум нітрату. 

Записати спостереження, одержані в процесі дослідження і зробити  

висновки про склад досліджуваного зразка. Свої висновки підтвердити 

відповідними рівняннями реакцій. 

Запропонувати можливі формули речовин, які входять до складу зразка,  

якщо відомо, що вони солі. 

Напишіть про значення речовин, які містяться у досліджуваному зразку,  

для людини. 



ЗАВДАННЯ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКУЇ ОЛІМПІАДИ З 

ХІМІЇ 

(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК – 2015, ПРАКТИЧНИЙ ТУР) 

11 КЛАС 

Визначення вмісту сахароза в розчині. Приготування розчинів заданої 

концентрації. (20 балів) 

 

Теоретична частина 

Основним параметром розчину, крім температури й тиску, є його склад. 

Склад розчину можна виразити декількома способами. 

Масова частка – це відношення маси розчиненої речовини до маси 

розчину. Масову частку виражають в частках одиниці або у процентах (%) (0,5 

або 50%) і позначають літерою  (омега). 

Молярна концентрація – кількість молей розчиненої речовини в 1 л 

розчину. (символ См, одиниці моль/дм
3
) 

Моляльність (моляльна концентрація) – кількість молей розчиненої 

речовини, що міститься в 1 кг розчинника. Позначається сm і виражається в 

одиницях моль/кг. 

Густина – це відношення маси розчину до його об’єму. 

 

Побудова калібрувального графіка 

В семи колбах приготовлені розчини сахарози з масовими частками 

розчиненої речовини 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,10; 0,12; 0,14. Користуючись 

рефрактометром визначають показник заломлення кожного розчину. За 

отриманими даними будують калібрувальний графік в координатах: 

концентрація цукру в % – на осі абсцис, показник заломлення – на осі ординат. 

Завдання 1.  

Провести вимірювання показника заломлення досліджуваних розчинів. За 

знайденим значенням з графіка, побудованого за стандартними розчинами, 

визначають масову частку цукру в двох досліджуваних розчинах 

Завдання 2. 

Виходячи лише з цих двох розчинів, потрібно приготувати 50 мл розчин з 

масовою часткою сахарози 5%. Для приготовленого розчину розрахувати 

молярність та моляльність. Перевірити правильність приготування розчину на 

приладі в присутності куратора. 

Завдання 3. 

Приготувати 50 мл розчину з молярною концентрацією сахарози 

0,1 моль/л. Визначити для нього моляльність та масову частку розчиненої 

речовини. Перевірити правильність приготування розчину на приладі в 

присутності куратора. 



І. Тести                                                                                                                                     5 балів 

У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь.  

Правильна відповідь на кожне завдання – 0,5 бал 

 

1. Укажіть прізвище вченого який сформулював закон об’ємних відношень газів: 

 а) Менделєєв;   б) Гей-Люссак;   в) Авогадро;  г) Лавуазьє. 

2. Укажіть формулу, що відповідає залізній руді- червоний залізняк (гематит): 

а) FeS2;   б) Fe2O3;   в) Fe3O4;  г) FeCO3. 

3. Масова частка кисню в повітрі складає: 

а) 52 %;   б) 21 %;   в) 65 %;  г) 23 %.  

4.  Складіть рівняння реакції за наведеною схемою: 

FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2. Укажіть суму всіх коефіцієнтів: 
а) 9;         б)  23;         в) 14;      г) 25;      

5. Виберіть схему реакції, в якій утвориться основна сіль: 

а) Fe(OH)3  +  3 HCI → 

б)  Fe(OH)3 +  2 HCI → 

в)  2 NaOH + H2SO4 → 

г)  NaOH + H2SO4 → 

6.  Розрахуйте кількість речовини(моль) мідного купоросу СuSO4 × 5H2O масою 25 г: 

  а) 0,15;      б) 0,10;       в) 2,50;      г) 0,25. 

7. Виберіть визначення алотропії: 

а) явище існування хімічного елемента у вигляді кількох простих  речовин; 

б) явище існування простої речовини у різних агрегатних станах; 

в) явище існування хімічного елемента у вигляді простих та складних речовин; 

г) явище існування хімічного елемента у вигляді кількох складних речовин. 

8. Вкажіть  речовину немолекулярної будови: 

а) СО2;   б) С2Н5ОН;   в) Al2O3;  г) Н2О.  

9. Позначте газ, який не можна збирати способом витіснення води:  

а) водень;   б) кисень;   в) карбон (ІІ) оксид;  г) амоніак.  

10. Розрахуйте відносну молекулярну масу  сполуки Н2Е з масовою часткою елемента Е 0,89:     

  а) 18;     б) 28;      в) 82;      г) 31. 

ІІ. Задачі 

  
Задача 1                                                                                                                    11 балів 

24,2 г суміші алюмінію і кальцію прожарили з графітом без доступу повітря. Утворені 

продукти реакції розчинили в надлишку хлоридної кислоти і одержали 14,56 л (н.у.) газової 

суміші, що складається з газів А та  В .  

Запишіть рівняння згаданих реакцій, вкажіть формули та назви газів А та  В, 

обчисліть маси алюмінію та кальцію у вихідній суміші. 

Розв’язання (один із можливих варіантів) 

 

4Al + 3C  =
t
=  Al4C3                                         ( рівняння 1)   

Ca + 2C  =
t
=   CaC2                                           ( рівняння 2)   

Al4C3 + 12HCl = 4AlCl3  +  3CH4                     ( рівняння 3)             

CaC2  + 2HCl = CaCl2  +  C2H2                          ( рівняння 4)   

 

гази А та  В    - метан (CH4) та ацетилен або етин (C2H2) 

 

4Al        1Al4C3       3CH4         (схема 1)   

за схемою  відношення кількостей ν(Al): ν (CH4) = 4:3. Нехай ν(Al) = 4•х , тоді ν (CH4) =  3•х 

 

1Ca         1CaC2        1C2H2       (схема 2) 

за схемою  відношення кількостей ν(Ca): ν (C2H2) = 1:1. Нехай ν(Ca) = 1•у , тоді ν (C2H2) = 1•у  

 

Загальна кількість газів А та  В складає: 



ν (А) + ν (В) = ν (CH4) +  ν (C2H2) =  V(CH4 + C2H2 ) : Vm = 14, 56л : 22,4л/моль = 0,65 моль 

 

Складаємо рівняння по газах 3•х +  1•у = 0,65 і знаходимо у = (0,65 - 3•х) 

 

Складаємо рівняння за масами металів  

m (Al) = ν(Al) • M(Al) =  4•х • 27 = 108•x 

m (Ca) = ν(Ca) • M(Ca) =  1•y • 40 = 40•y 

m (Al) +  m (Ca) = 24,2 г ;  

 108•x + 40•y = 24,2 підставляємо значення у  в дане рівняння 

108•x + 40•(0,65 - 3•х) = 24,2 

108x + 26 -120х = 24,2 

108x  -120х = 24,2- 26 

-12х = -1,8 

х =  0,15   

Знаходимо маси металів: m (Al) =   108•0,15  = 16,2 г 

                                        m (Ca) = 40•(0,65 - 3•0,15) = 8 г  

Оцінювання. 

4 рівняння по1 балу разом 4 бали; формули та назви речовин разом 1 бал; система рівнянь 

з двома невідомими 4 бали . Знаходження маси Са та Al – 2 бали.  Разом 11 балів 

 

Задача 2                                                                                                                                  6 балів 

Напишіть рівняння реакцій та визначте речовини А, Б, В, Г, Д, Е у ланцюзі хімічних 

перетворень: 
        + A               + O2 (недостача)        + В             + O2 (надлишок)         + Д                        + Е 

S  --→ H2S   -------------→ Б → FeS  -------------→ Г --→   КНSО3 -→ К2SО3 + Н2О 
 

Розв’язання 

 

 

      + Н2             + O2 (недостача)        + Fe         + O2 (надлишок)        + КОН                      + К2О 

S --→ H2S ------------→  S → FeS  -----------→ SО2 ----→   КНSО3 -→ К2SО3 + Н2О 
Оцінювання. 

1 правильне рівняння з невідомою формулою 1 бал.  Разом 6 балів 

 
Задача 3                                                                                                                                10 балів 

 При взаємодії 45 г солі А з надлишком хлоридної кислоти виділився безбарвний без 

запаху газ В  об’ємом 10,5 л (н.у.). При взаємодії такої ж порції солі А  з надлишком натрій 

гідроксиду виділяється (н.у.) безбарвний  з характерним різким запахом газ С , об’єм якого в 

два рази більший за об’єм газу В. Відносна густина газу В за газом С складає 2,588.   

 Вкажіть формули та назви речовин А, В та С. Відповідь підтвердьте відповідними 

розрахунками та рівняннями реакцій. 

Розв’язання (один із можливих варіантів) 

Сіль, що утворює газ при взаємодії з кислотою може містити наприклад аніони кислотного 

СO3
2- 

; SO3
2-

; S
2-

  … Але найбільше задовольняє умову задачі  СO3
2-

 оскільки сіль з даним 

аніоном при взаємодії з кислотами буде утворювати безбарвний без запаху газ (CO2). 

Припустимо, що наша сіль містить СO3
2-

.  

Сіль, що утворює газ при взаємодії з лугом може містити наприклад катіони амонію NH4
+ 

; та 

катіони які утворені найпростішими амінами наприклад метил амоній [СН3NH3]
+ 

;  диметил 

амоній [(СН3)2NH2]
+
; … .  

Перевіримо чи відповідає умові задачі  катіон амонію NH4
+
.  При взаємодії з лугом солі з 

NH4
+
 буде виділятися амоніак NH3 . DNH3(CO2)  = Mr(CO2) :  Mr(NH3) =  44 : 17 =  2,588 . 

Обчислення узгоджуються з умовою  задачі. Для метил аміну, диметил аміну дана умова не 

виконується D СН3NH2 (CO2)  = Mr(CO2) :  Mr(СН3NH2) =  44 : 31 =  1,419 (не відповідає умові 

задачі); D СН3)2NH (CO2)  = Mr(CO2) :  Mr(СН3)2NH) =  44 : 45 =  0,978 (не відповідає умові 

задачі) . Отже сіль містить  NH4
+ 

та
 
СO3

2-
 .  Умові задачі відповідає сіль (NH4)2СO3 оскільки  

для такої солі  співвідношення об’ємів газуватих продуктів реакції відповідає  



V(NH3) : V(CO2) = 2 : 1 (виконується умова задачі).  

 Записуємо рівняння реакцій  

 

(NH4)2СO3  +  2HCl   =  2NH4Cl  + H2O   +  CO2     (рівняння 1)   

 

(NH4)2СO3  + 2NаОН  =  Nа2СO3  + 2NH3 + 2H2O   (рівняння 2)   

 

За рівнянням  1 робимо обчислення для остаточної перевірки умови задачі.   

 

       х г     10,5 л   

(NH4)2СO3  +  2HCl   =  2NH4Cl  + H2O   +     CO2 

(1• 96) г                                                           (1• 22,4)л 

 

х =  (96 • 10,5) : 22,4  = 45 г (виконується умова задачі). 

 

Отже сіль А  (NH4)2СO3   - амоній карбонат       

газ В  CO2  - карбон (ІV) оксид 

газ С  NH3 -  амоніак або гідроген нітрид 

Оцінювання 

Рівняння - 2 б 

Вихід на СО2  та СО3
2-

 -  2,5 б 

Вихід на NH3  та NH4
+ 

 -  2,5 б 

Вихід на 2(NH4
+ 

 )         - 2 б 

Хід розв'язку та перебір варіантів 1 

Задача 4                                                                                                                                   6 балів 

 Металічну пластину масою 80 г занурили в розчин сульфатної кислоти. Після 

витіснення 1,6 л  водню (н.у.) маса пластини зменшилася на 5% .  

 Визначте метал пластини. Відповідь підтвердьте відповідними розрахунками та 

рівнянням реакції. 

Розв’язання (один із можливих варіантів) 

Знаходимо масу металу, що про взаємодіяв з сульфатною кислотою. 

m(Me) = 80•0,05 = 4 г. 

 

Записуємо загальне рівняння взаємодії невідомого металу з валентністю n  з сульфатною 

кислотою та складаємо пропорцію для знаходження відносної атомної маси металу. 

  4 г                                  n                           1,6 л 

  2 Me    +  n H2SO4  =   Me2(SO4)n  +   n H2 

 (2• Аr)г                                                 (n•22,4)л 

 

 

Аr = (4•22,4•n) : (2•1,6) = 28•n 

 

Для металу з валентністю І  

Аr = 28•1 = 28 , металу з такою Аr  немає 

 

Для металу з валентністю ІІ 

Аr = 28•2 = 56,  таку  Аr має Fe  крім того даний метал при взаємодії з сульфатною кислотою 

проявляє валентність ІІ 

 

Fe       +  H2SO4     =      Fe SO4     +      H2 

 

 

Для металу з валентністю ІІІ 

Аr = 28•3 = 84, металу з такою Аr  немає 

 



Для металу з валентністю ІV 

Аr = 28•4 = 112,  таку  Аr має Сd  але даний метал при взаємодії з сульфатною кислотою 

проявляє валентність ІІ, а не ІV 

 

                                  Сd   +  H2SO4     =     Сd SO4      +      H2                

 

Для металу з валентністю V 

Аr = 28•5 = 140,  таку  Аr має Се  але даний метал при взаємодії з сульфатною кислотою 

проявляє валентність ІІІ, а не V 

 

                                  2Се   +    3H2SO4   =     Се2 (SO4)3      +     3 H2                

 

Для металу з валентністю VІ 

Аr = 28•6 = 168, металу з такою Аr  немає 

 

Для металу з валентністю VІІ 

Аr = 28•7 = 196, металу з такою Аr  немає 

 

Для металу з валентністю VІІІ 

Аr = 28•8 = 1224, металу з такою Аr  немає 

 

Отже шуканий метал    Fe (залізо) 

Оцінювання 

Рівняння -1 б; 

Маса металу , що реагувало з кислотою 1б  

Вихід на залізо 3 б 

Хід розв’язку   та перебір інш варіантів  1 б 

 

 

 Задача 5 (10 балів) 

 

Нагріли суміш бертолетової солі та калій перманганату масою 280,5 г. В результаті 

реакції виділилось 44,8 л газу (н.у.).  Визначити масу кожного з компонентів у вихідній 

суміші. 

Розв’язок  

1) При нагріванні вказаних солей відбуваються наступні реакції: 

2KClO3→ 2KCl + 3O2     )     2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 

2 бали 

2) Складаємо пропорцію.  

Нехай маса перманганату дорівнює  х г, а об’єм кисню, який виділився при розкладі х 

г перманганату становить  у л 

Тоді маса бертолетової солі становить 280, 5 – х г, а об’єм кисню, який виділився при 

її розкладі, становить 44,8 – у л. 

2 бали 

 

 3)  Складаємо систему рівнянь: 

                                               280, 5 – х г            44,8 – у л 

                                                  2KClO3→ 2KCl + 3O2     

                                                2 · 122,5 г             3· 22,4 л 

 

                                                  х г                                        у л 

                                2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 

2 · 158 г                               22,4 л 

2 бали 

 



4) Розв’язуємо систему рівнянь: 

 

280, 5 – х  = 44,8 – у        (280,5 – х) · 3· 22,4 = 2 · 122,5·(44,8 – у)       

2·122,5          3· 22,4                                                                                                     

   х___ =        у___             х = 2 · 158 · у                                               

2 · 158         22,4                         22,4                                                  

 

 7873,6 = 703 · у 

 

у = 11,2 (л)                        х = 316  · 11,2 = 158(г)                               280,5 – 158 = 122,5(г) 

                                                    22,4 

    Тож маса бертолетової солі становила 122,5 г , а перманганату калію – 158 г. 

 



Задача 6 (12 балів) 

 

Згідно з умовою задачі у 100 мл  розчину  хлоридної кислоти з концентрацією 2 

моль/л міститься 7,3 г HCl. Це відповідає 0,2г Гідрогену(Н). Отже,  в 2,7 г  речовини 

міститься 0,2 грами Гідрогену.  

 

Визначимо який лужний метал є в сполуці.  Формула хлориду МеСІ, в ньому 

39,32% Cl, тоді: 

на 39,32 г Ме припадає 60,68 г Cl,  

а на х г Ме           -          35,5г Cl  

х = 23 г 

Отже, лужний метал – натрій.  

 

2,7 г речовини А містять 2,7 · 0,4259 = 1,15 г Na. 

 

Визначимо процентний вміст гідрогену в сполуці: 0,2 г водню Н в 2,7 г речовини, 

що становлять 0,2 : 2,7 = 0,0741 = 7,41%. 

 

На невідомий елемент припадає 100 – 42,59 – 7,41 = 50%, або 1,35 г. 

 

Визначимо скільки грамів кожного елемента припадає на моль Натрію: 

на 1,15 г Na припадає 1,35 г елемента і 0,2 г Н,  

а на 23 г Na припадає      у г елемента    і  z г Н.                  

у = 27 г ;    z = 4 г. 

Таким чином, шуканий елемент – Алюміній.  

 

Формула сполуки NaAlH4. 

 

Оцінювання: за визначення елементів(з підтвердженням розрахунками, міркуваннями): 

Гідрогену – 3 бали; Натрію – 3 бали; Алюмінію – 4 бали; формули сполуки – 2 бали. 

 

 

 



Завдання  

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

 з хімії (практичний тур)  

2014-2015 навчальний рік 

8 клас  

 

Задача 

 У трьох пронумерованих ємкостях є наступні кристалогідрати: 

ZnSO4 ∙ 7H2O; 

Na2CO3 ∙ 10H2O; 

MnCl2 ∙ 4H2O. 

Також видані розчини  КОН,  BaCl2 та  вода. 

Завдання:  

а) відібравши  пробу кожного кристалогідрату в пробірку та розчинивши їх у 

воді , за допомогою хімічних реакцій визначте в якій ємкості міститься    

ZnSO4 ∙ 7H2O . Запишіть рівняння реакцій , що підтверджують ваші досліди; 

б) відважте 1 г ZnSO4 ∙ 7H2O, проведіть необхідні обчислення та приготуйте 1% 

водний розчин цинк сульфату; 

в) відберіть піпеткою 1  см
3 
 приготовленого 1% розчину цинк сульфату та 

обережно долийте до нього малими порціями розчин калій гідроксиду до 

утворення осаду та розчинення його у надлишку лугу. Поясніть спостереження 

та  запишіть відповідні рівняння реакцій. 

 

Видане обладнання та посуд: 

терези з набором наважок; пробірки ; склянка (V=100 см
3
) для води; колба 

конічна (V=100 см
3
)  для приготування розчину  ; мірний циліндр (V=100 см

3
); 

піпетка (V=1 см
3
); скляна паличка; гумова груша; штатив для пробірок; 

шпатель. 

 

Довідкова інформація 

ρ(Н2О) = 1 г/см
3
; 

Аr (Zn) = 65; Аr (S) = 32; Аr (O) = 16; Аr (H) = 1. 

 



9 КЛАС 

1. Тести.    (5 балів) 

У завданнях 1.1-1.10 потрібно вибрати одну правильну відповідь.  

Правильна відповідь на кожне завдання – 0,5 бала 

 

1.1. Знайдіть неправильне твердження: 

а) кількість енергетичних рівнів визначається за номером групи; 

б) число електронів в атомі визначається за його протонним числом; 

в) спільним у будові електронних оболонок атомів елементів з порядковими 

номерами 11 і 18 є наявність трьох енергетичних рівнів; 

г) радіус атома елементів зі збільшенням заряду ядра у періоді зменшується.  

 

1.2. Вкажіть електронну конфігурацію зовнішнього енергетичного рівня атома 

лужного металу: 

а) ns
2
                  б) ns

2
np

1
               в) ns

1
                  г) ns

2
np

3 

 

1.3. У якому ряду формули сполук розміщені в порядку зниження ступеня 

окиснення Нітрогену? 

а) NO, NH3, NO2, N2, N2O5, HNO2 

б) N2O5, NO2, HNO2, NO, N2, NH3 

в) NH3, NO2, NO, N2, HNO2, N2O5  

г) NH3, N2, NO, HNO2, NO2, N2O5  

 

1.4. У речовинах якого ряду наявний лише ковалентний зв’язок? 

а) Na, H2, HF, NaOH, H2O 

б) H2O, O2, HCl, Br2, NH3 

в) CuCl2, NaOH, HCl, O3, P2O5 

г) HCl, NaCl, Cl2, H2O, NaOH 

 

1.5. Скільки молекул речовини продисоціювало, якщо у воду помістили 2 моль 

речовини зі ступенем дисоціації 0,6? 

а) 4,8 ∙ 10
23

                  б) 1,2             в) 7,2 ∙ 10
23

               г) 3,6 ∙10
23

 

 

1.6. Виберіть пари йонів, які не можуть одночасно перебувати в розчині:  

1) Ba
2+

 і SO4
2-

;     2)Na
+
 і NO3

-
;      3) Fe

3+
 і OH

-
 ;    4) Cu

2+ 
і
 
SO4

2-
;    5) H

+
 і CO3

2-
  

а) 1, 3                б) 2, 4              в) 1, 3, 5                 г) 2, 4, 5 

 

1.7. Вкажіть масу солі, яка міститься в 400 г  10% розчину:    

а) 10 г            б) 8 г             в) 3 г             г) 40 г 

           

1.8. Вкажіть число електронів, що беруть участь у окисно-відновному процесі:  

S
2-

  →  S
6+

 

а)  8               б)  1                в) 2            г) 4  

 



1.9. Використовуючи метод електронного балансу, складіть хімічне рівняння 

окисно-відновної реакції, що відповідає схемі: H2S + O2 → SO2 + H2O   та 

зазначте коефіцієнт біля формули сполуки, що є відновником. 

а) 2             б) 4            в) 3           г) 5 

 

1.10. Вiдносна густина газу за киснем дорiвнює 2. Яка його формула? 

а). 3SO              б). 2CO               в). 62 HC                г). 2SO     
 

 

2. Дано суміш звичайної води та важкої (D2O). Визначте масову частку важкої 

води в суміші, якщо масова частка Оксигену в суміші становить 86%. Відповідь 

підтвердьте розрахунками.                                                                             (6 балів) 

Розв’язання 

У 100 г суміші міститься 

m(O) = 100 
.
 0,86 = 86 (г) 

Отже m(H) + m(D) = 100 – 86 = 14 (г) 

Маса атомного оксигену є сумою маси оксигену, що міститься у звичайній 

m1(O) та важкій m2(O) воді. 

m(O) = m1(O) + m2(O) 

m1(O) = n1(O)
.
M(O) 

m1(O) = n1(O)
.
16 

m2(O) = n2(O)
.
M(O) 

m2(O) = n2(O)
.
16 

З формули звичайної води: 

m(H) = 2n1(Н)
.
M(Н) = 2n1(Н)

.
1 

12

16

1)Н(n2

16)O(n

)Н(m

)O(m

1

11  

m1(O) = 8 m(H) 

Для важкої води відповідно 

m(D) = 2n2(D)
.
M(D) = 2n1(Н)

.
2 

22

16

2)D(n2

16)O(n

)D(m

)O(m

2

22  

m2(O) = 4 m(D) 



Отже, m(O) = 8m(H) + 4m(D) 

Маємо систему рівнянь      m(H) + m(D) = 14 

                                              8m(H) + 4m(D) = 86 

розв’язавши яку отримуємо m(H) = 7,5 г; m(D) = 6,5 г. 

Тоді m2(O) = 4 6,5 = 26 г. 

m (D2O) = 6,5 + 26 = 32,5 г. 

 (D2O) = 32,5%. 



3. До розчину, що містить станум(ІІ) сульфат (масова частка 6%) і нікель(ІІ) 

сульфат (масова частка 8%), масою 50 г додали порошок невідомого металу 

масою 0,646 г. Метал виявляє в сполуках ступінь окиснення +2. Весь метал 

вступив у реакцію, внаслідок якої з розчину витіснено все олово і половина 

нікелю. Який метал додали в розчин? Відповідь підтвердьте розрахунками та 

рівняннями відповідних реакцій.                                                                (10 балів) 

 

Розв’язання 

Me + SnSO4  MeSO4 + Sn 

Me + NiSO4  MeSO4 + Ni 

Визначаємо маси солей, що знаходяться у 50 г розчину: 

m(SnSO4) = 50 
.
 0,06 = 3 г 

m(NiSO4) = 50 
.
 0,08 = 4 г 

M(SnSO4) = 215 г/моль 

M(NiSO4) = 155 г/моль 

n(SnSO4) = 0,014 моль 

n(NiSO4) = 0,026 моль 

Оскільки, за умовою задачі з розчину витіснене все олово та половина нікелю, 

то 

n(Sn) = n(SnSO4) = 0,014 моль 

n(Ni) = n(NiSO4)/2 = 0,013 моль 

Тоді прореагувало n(Ме)= 0,014 + 0,013 = 0,027 моль невідомого металу. 

За відомою масою металу обчислюємо його молярну масу 

М(Ме) = m(Ме)/ n(Ме) = 0,646/0,027 = 24 г/моль. 

Отже, невідомий метал – магній. 



4. Маємо сплав двох металів. Один компонент сплаву розчиняється в лугах, 

обидва метали розчиняються в хлоридній кислоті. У сполуках метали 

виявляють ступінь окиснення +2. Під час дії розчину натрій гідроксиду на 

зразок сплаву масою 5,7 г виділився водень об’ємом 2,24 л. Маса нерозчинного 

залишку становила 4,8 г. Під час розчинення сплаву масою 3,42 г в хлоридній 

кислоті утворився водень об’ємом 4,032 л. Які метали утворюють сплав?  

Визначте їх масові частки в сплаві. Об’єми газів зведено до нормальних умов.  

Відповідь підтвердьте розрахунками та рівняннями відповідних реакцій.              

(10 балів) 

 

Розв’язання 

Під час дії розчину натрій гідроксиду на сплав відбувається реакція 

Me + 2 NaOH  Na2MeO2 + H2  

n(H2) = V/Vm = 2,24/22,4 = 0,1 моль. 

n(Ме) = n(H2) = 0,1 моль. 

Обчислюємо масу металу, що прореагував m(Me) = m1(спл) – m (зал) = 5,7 – 4,8 

= 0,9 г. 

Обчислюємо молярну масу металу:  

М(Ме) = m(Ме)/ n(Ме) = 0,9/0,1 = 9 г/моль. 

Отже, невідомий метал – берилій. 

Масова частка берилію у сплаві становить: 

(Ве) = 0,9/5,7 = 0,158 

Масова частка невідомого металу становить: 

(Ме) = 1 – 0,158 = 0,842. 

Обчислюємо маси берилію та невідомого металу у зразку масою 3,42 г. 

m(Вe) = 3,42 
.
0,158 = 0,54 г 

m(Мe) = 3,42 
.
0,842 = 2,88 г 

З хлоридною кислотою метали реагують за рівнянням: 

Be + 2HCl  BeCl2 + H2  

Me + 2HCl  MeCl2 + H2  

Сумарно в результаті реакцій виділилося водню n(H2) = 4,032/22,4 = 0,18 моль. 

n(Bе) = 0,54/9 = 0,06 моль 



Тоді n1(H2) = n(Bе) = 0,6 моль. 

В результаті другої реакції виділилося n2(H2) = 0,18 – 0,06 = 0,12 моль водню. 

n(Ме) = n2(H2) = 0,12 моль 

За відомою масою металу обчислюємо його молярну масу 

М(Ме) = m(Ме)/ n(Ме) = 2,88/0,12 = 24 г/моль. 

Отже, невідомий метал – магній. 

5. У посудині об’ємом 2 л змішали газ А кількістю речовини 4,5 моль і газ В 

кількістю речовини 3 моль. Гази реагують згідно рівняння А + В  С. Через 

20 с у системі утворився газ С кількістю речовини 2 моль. Визначте середню 

швидкість реакції. Які кількості газів А та В не прореагували і залишилися в 

системі?  Відповідь обґрунтуйте розрахунками.                                      (10 балів) 

 

Розв’язання 

Із рівняння реакції випливає, що 

1
1

1

)А(n

)C(n
 

n(A) = n(C) = 2 моль, 

де n – зміна кількості речовини в процесі реакції.  

Аналогічно одержимо 

n(В) = n(C) = 2 моль. 

Отже в посудині залишилось: 

n2(A) = n (A) - n(A) = 4,5 – 2 = 2,5 (моль) 

n2(В) = n (В) - n(В) = 3 – 2 = 1 (моль) 

За означенням швидкість реакції: 

V

)C(n
 

де n(C) – зміна кількості речовини продукту реакції; 

V – об’єм системи; 

 - час реакції. 

сл

моль
05,0

202

2
 



 

Задача 6..У склянці без етикетки знаходиться біла, добре розчинна у воді 

речовина. В разі дії на розчин цієї речовини водним розчином натрій 

гідроксиду виділяється газ із різким запахом. До розчину, що містить 4,9 г 

вихідної речовини, додали надлишок розчину арґентум (І) нітрату. Осад, який 

випав, відфільтрували, промили і висушили, його маса дорівнювала 9,4 г. Яка 

речовина була у склянці? Відповідь підтвердьте розрахунками та рівняннями 

реакцій.                  (9 балів) 

                Розв’язок 

Якщо під дією лугу виділяється газ із різним запахом, то невідома речовина – 

сіль амонію:  

Оскільки всі нітрати розчинні у воді, а осад випадає . 

Нехай відносна атомна маса  

 

 

За рівнянням реакції ;   

529,2x+4,9a=169,2x+9,4a 

360x=4,5a; a=  

Відповідь: Невідома сіль – амоній бромід . 

 

 

 

Задача 7.  7.Крізь 500 г 17% розчину арґентум нітрату пропустили газ, що 

утворився внаслідок дії концентрованої сульфатної кислоти  (V=200 см
3
, 

W=98%, ρ=1,21г/см
3
) на безводний магній хлорид масою 114 г. Визначте 

концентрацію сполук, що залишились після відокремлення осаду. Відповідь 

підтвердьте розрахунками та рівняннями реакцій.                                                   

(10 балів) 

                                     Розв’язок. 

                 (1) 



 

v=  

 

 

У нестачі магній хлорид, розрахунки вестимемо за кількістю його речовини: 

 

m(  

                (2) 

 

За рівнянням реакції (2), кількість речовини арґентум нітрату і хлороводню 

відносяться, як 1:1. Отже, хлороводень у надлишку, тому розрахунок 

вестимемо за кількістю речовини арґентум нітрату: 

 

m=  

m(  

У розчині після відокремлення осаду залишається нітратна кислота кількістю 

речовини 0,5 моль і надлишок  

 

m(HN  

 

Маса розчину після відокремлення осаду становитиме: 



 

 

 

 

 

Відповідь:  
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Теоретичні відомості 

Натрій гідроксид, поглинаючи СО2 з повітря, має домішки натрій карбонату. У таких та 

інших випадках вміст натрій карбонату визначають методом кислотно-основного титрування 

(спосіб Уордера). 

Взаємодія NaOH і Na2CO3 може бути представлена рівняннями: 

NaOH + Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + NaHCO3 + H2O 

NaHCO3 + HCl  NaCl + H2O + CO2 

Реакція нейтралізації перебігає у дві стадії, відповідно маємо дві точки еквівалентності, які 

можна зафіксувати двома індикаторами. Першу (рН=8,3) встановлюємо за допомогою 

фенолфталеїну (ІП=8-10), другу – (рН=3,85) – метиловим оранжевим (ІП=3,2-4,4).  

Таким чином, у присутності фенолфталеїну буде від титрований увесь NaOH та половина 

Na2CO3, а в присутності метилоранжу буде відтитрована друга половина кількості Na2CO3. 

 

Хід роботи 

1. Складають установку для титрування. 

2. Бюретку заповнюють робочим розчином HCl (СHCl=0,1 моль-екв/л). 

3. Аліквоту розчину-аналіту (досліджуваний розчин) об’ємом 10 мл  відбирають піпеткою і 

переносять у колбу для титрування. Сюди додають 2-3 краплі фенолфталеїну та титрують 

розчином хлоридної кислоти, досягаючи того, щоб знебарвлення розчину відбулося від однієї 

краплі титранту. Фіксують об’єм титранту, який витрачено на титрування (V1). 

4. У знебарвлений розчин у конічній колбі додають 2-3 краплі метилового оранжевого 

(розчин у колбі забарвлюється у жовтий колір) і титрують розчином HCl до моменту переходу 

забарвлення розчину в червоно-оранжеве. При цьому слід мати на увазі, що титрування в 

присутності метилоранжу виконується без попереднього заповнення бюретки до нульової 

позначки. Фіксують об’єм титранту, який витрачено на титрування (V2). 

Таким чином, наприкінці титрування однієї аліквоти одержують два результати: об’єм 

кислоти, який відповідає першій точці еквівалентності (V1), та об’єм кислоти, який відповідає 

другій точці еквівалентності (V2). 

5. Титрування повторюють ще два рази.  

6. Результат вимірювання знаходять як середнє трьох значень. Обчислення виконують за 

такою схемою: 

6.1. Обчислюють середній об’єм титранту, що витрачений на титрування з фенолфталеїном 

(V1с). 

6.2. Обчислюють середній об’єм титранту, що витрачений на титрування з метилоранжем 

(V2с). 

6.3. Обчислюють об’єм титранту, що витрачається на титрування половини кількості 

Na2CO3: V = V2с – V1с. 

6.4. Обчислюють об’єм титранту, що витрачається на титрування усієї кількості Na2CO3: 

V
ІІ

HCl =2 V. 

6.5. Обчислюють об’єм титранту, що витрачається на титрування усієї кількості NaOH: 

V
І
HCl = V2с – V

ІІ
. 

6.6. За одержаними результатами титрування необхідно визначити концентрації (С, моль-

екв/л) NaOH та Na2CO3 у досліджуваному розчині, використовуючи наступні формули: 

СHClV
І
HCl = CNaOHVа, 

СHClV
ІІ

HCl = CNa2СO3Vа,  

де Vа – об’єм аліквоти досліджуваного розчину. 

Зробіть відповідні висновки. 



ЗАВДАННЯ III ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 

(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК – 2015, ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР)      

      8 КЛАС 

І. Тести                                                                                                                                     5 балів 

У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь.  

Правильна відповідь на кожне завдання – 0,5 бал 

 

1. Укажіть прізвище вченого який сформулював закон об’ємних відношень газів: 

 а) Менделєєв;   б) Гей-Люссак;   в) Авогадро;  г) Лавуазьє. 

2. Укажіть формулу, що відповідає залізній руді- червоний залізняк (гематит): 

а) FeS2;   б) Fe2O3;   в) Fe3O4;  г) FeCO3. 

3. Масова частка кисню в повітрі складає: 

а) 52 %;   б) 21 %;   в) 65 %;  г) 23 %.  

4.  Складіть рівняння реакції за наведеною схемою: 

FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2. Укажіть суму всіх коефіцієнтів: 
а) 9;         б)  23;         в) 14;      г) 25;      

5. Виберіть схему реакції, в якій утвориться основна сіль: 

а) Fe(OH)3  +  3 HCI → 

б)  Fe(OH)3 +  2 HCI → 

в)  2 NaOH + H2SO4 → 

г)  NaOH + H2SO4 → 

6.  Розрахуйте кількість речовини(моль) мідного купоросу СuSO4 × 5H2O масою 25 г: 

  а) 0,15;      б) 0,10;       в) 2,50;      г) 0,25. 

7. Виберіть визначення алотропії: 

а) явище існування хімічного елемента у вигляді кількох простих  речовин; 

б) явище існування простої речовини у різних агрегатних станах; 

в) явище існування хімічного елемента у вигляді простих та складних речовин; 

г) явище існування хімічного елемента у вигляді кількох складних речовин. 

8. Вкажіть  речовину немолекулярної будови: 

а) СО2;   б) С2Н5ОН;   в) Al2O3;  г) Н2О.  

9. Позначте газ, який не можна збирати способом витіснення води:  

а) водень;   б) кисень;   в) карбон (ІІ) оксид;  г) амоніак.  

10. Розрахуйте відносну молекулярну масу  сполуки Н2Е з масовою часткою елемента Е 0,89:     

  а) 18;     б) 28;      в) 82;      г) 31. 

 

ІІ. Задачі 

 

Задача 1                                                                                                                                11 балів 

24,2 г суміші алюмінію і кальцію прожарили з графітом без доступу повітря. Утворені 

продукти реакції розчинили в надлишку хлоридної кислоти і одержали 14,56 л (н.у.) газової 

суміші, що складається з газів А та  В .  

Запишіть рівняння згаданих реакцій, вкажіть формули та назви газів А та  В, 

обчисліть маси алюмінію та кальцію у вихідній суміші. 

Задача 2                                                                                                                                  6 балів 

Напишіть рівняння реакцій та визначте речовини А, Б, В, Г, Д, Е у ланцюзі хімічних 

перетворень: 
        + A               + O2 (недостача)        + В             + O2 (надлишок)         + Д                        + Е 

S  --→ H2S   -------------→ Б → FeS  -------------→ Г --→   КНSО3 -→ К2SО3 + Н2О 
Задача 3                                                                                                                                10 балів 

 При взаємодії 45 г солі А з надлишком хлоридної кислоти виділився безбарвний без 

запаху газ В  об’ємом 10,5 л (н.у.). При взаємодії такої ж порції солі А  з надлишком натрій 

гідроксиду виділяється (н.у.) безбарвний  з характерним різким запахом газ С , об’єм якого в 

два рази більший за об’єм газу В. Відносна густина газу В за газом С складає 2,588.   

 Вкажіть формули та назви речовин А, В та С. Відповідь підтвердьте відповідними 

розрахунками та рівняннями реакцій. 



Задача 4                                                                                                                                   6 балів 

 Металічну пластину масою 80 г занурили в розчин сульфатної кислоти. Після 

витіснення 1,6 л  водню (н.у.) маса пластини зменшилася на 5% .  

 Визначте метал пластини. Відповідь підтвердьте відповідними розрахунками та 

рівнянням реакції. 

Задача 5                                                                                                                                10 балів 

Нагріли суміш бертолетової солі та калій перманганату масою 280,5 г. В результаті 

реакцій виділилось 44,8 л газу (н.у.). Визначте масу кожного з компонентів у вихідній 

суміші. 

Задача 6                                                                                                                                12 балів 

 Під дією газоподібного хлору на 2,7 г речовини А, яка складається з трьох елементів, 

утворилася суміш хлоридів металів і гідроген хлорид, з якого добуто 100 мл розчину 

хлоридної кислоти з концентрацією  НСl 2 моль/л. Відомо, що одним із елементів, з яких 

складається речовина А, є лужний метал, масовий вміст якого у цій речовині – 42,59%, а в 

одержаному хлориді – 39,32%. 

Визначити формулу речовини А. Відповідь підтвердьте відповідними розрахунками, 

запишіть рівняння реакції. 
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1. Тести.    (5 балів) 

У завданнях 1.1-1.10 потрібно вибрати одну правильну відповідь.  

Правильна відповідь на кожне завдання – 0,5 бала 

 

1.1. Знайдіть неправильне твердження: 

а) кількість енергетичних рівнів визначається за номером групи; 

б) число електронів в атомі визначається за його протонним числом; 

в) спільним у будові електронних оболонок атомів елементів з порядковими 

номерами 11 і 18 є наявність трьох енергетичних рівнів; 

г) радіус атома елементів зі збільшенням заряду ядра у періоді зменшується.  

 

1.2. Вкажіть електронну конфігурацію зовнішнього енергетичного рівня атома 

лужного металу: 

а) ns
2
                  б) ns

2
np

1
               в) ns

1
                  г) ns

2
np

3 

 

1.3. У якому ряду формули сполук розміщені в порядку зниження ступеня 

окиснення Нітрогену? 

а) NO, NH3, NO2, N2, N2O5, HNO2 

б) N2O5, NO2, HNO2, NO, N2, NH3 

в) NH3, NO2, NO, N2, HNO2, N2O5  

г) NH3, N2, NO, HNO2, NO2, N2O5  

 

1.4. У речовинах якого ряду наявний лише ковалентний зв’язок? 

а) Na, H2, HF, NaOH, H2O 

б) H2O, O2, HCl, Br2, NH3 

в) CuCl2, NaOH, HCl, O3, P2O5 

г) HCl, NaCl, Cl2, H2O, NaOH 

 

1.5. Скільки молекул речовини продисоціювало, якщо у воду помістили 2 моль 

речовини зі ступенем дисоціації 0,6? 

а) 4,8 ∙ 10
23

                  б) 1,2             в) 7,2 ∙ 10
23

               г) 3,6 ∙10
23

 

 

1.6. Виберіть пари йонів, які не можуть одночасно перебувати в розчині:  

1) Ba
2+

 і SO4
2-

;     2)Na
+
 і NO3

-
;      3) Fe

3+
 і OH

-
 ;    4) Cu

2+ 
і
 
SO4

2-
;    5) H

+
 і CO3

2-
  

а) 1, 3                б) 2, 4              в) 1, 3, 5                 г) 2, 4, 5 

 

1.7. Вкажіть масу солі, яка міститься в 400 г  10% розчину:    

а) 10 г            б) 8 г             в) 3 г             г) 40 г 

           

1.8. Вкажіть число електронів, що беруть участь у окисно-відновному процесі:  

S
2-

  →  S
6+

 

а)  8               б)  1                в) 2            г) 4  

 



1.9. Використовуючи метод електронного балансу, складіть хімічне рівняння 

окисно-відновної реакції, що відповідає схемі: H2S + O2 → SO2 + H2O   та 

зазначте коефіцієнт біля формули сполуки, що є відновником. 

а) 2             б) 4            в) 3           г) 5 

 

1.10. Вiдносна густина газу за киснем дорiвнює 2. Яка його формула? 

а). 3SO              б). 2CO               в). 62 HC                г). 2SO
    

 

 

2. Дано суміш звичайної води та важкої (D2O). Визначте масову частку важкої 

води в суміші, якщо масова частка Оксигену в суміші становить 86%. Відповідь 

підтвердьте розрахунками.                                                                             (6 балів) 

3. До розчину, що містить станум(ІІ) сульфат (масова частка 6%) і нікель(ІІ) 

сульфат (масова частка 8%), масою 50 г додали порошок невідомого металу 

масою 0,646 г. Метал виявляє в сполуках ступінь окиснення +2. Весь метал 

вступив у реакцію, внаслідок якої з розчину витіснено все олово і половина 

нікелю. Який метал додали в розчин? Відповідь підтвердьте розрахунками та 

рівняннями відповідних реакцій.                                                                  (10 

балів) 

4. Маємо сплав двох металів. Один компонент сплаву розчиняється в лугах, 

обидва метали розчиняються в хлоридній кислоті. У сполуках метали 

виявляють ступінь окиснення +2. Під час дії розчину натрій гідроксиду на 

зразок сплаву масою 5,7 г виділився водень об’ємом 2,24 л. Маса нерозчинного 

залишку становила 4,8 г. Під час розчинення сплаву масою 3,42 г в хлоридній 

кислоті утворився водень об’ємом 4,032 л. Які метали утворюють сплав?  

Визначте їх масові частки в сплаві. Об’єми газів зведено до нормальних умов.  

Відповідь підтвердьте розрахунками та рівняннями відповідних реакцій.              

(10 балів) 
5. У посудині об’ємом 2 л змішали газ А кількістю речовини 4,5 моль і газ В 

кількістю речовини 3 моль. Гази реагують згідно рівняння А + В  С. Через 

20 с у системі утворився газ С кількістю речовини 2 моль. Визначте середню 

швидкість реакції. Які кількості газів А та В не прореагували і залишилися в 

системі?  Відповідь обґрунтуйте розрахунками.                                      (10 балів) 

6.У склянці без етикетки знаходиться біла, добре розчинна у воді речовина. В 

разі дії на розчин цієї речовини водним розчином натрій гідроксиду виділяється 

газ із різким запахом. До розчину, що містить 4,9 г вихідної речовини, додали 

надлишок розчину арґентум (І) нітрату. Осад, який випав, відфільтрували, 

промили і висушили, його маса дорівнювала 9,4 г. Яка речовина була у 

склянці? Відповідь підтвердьте розрахунками та рівняннями реакцій.                  

(9 балів) 
7.Крізь 500 г 17% розчину арґентум нітрату пропустили газ, що утворився 

внаслідок дії концентрованої сульфатної кислоти  (V=200 см
3
, W=98%, 

ρ=1,21г/см
3
) на безводний магній хлорид масою 114 г. Визначте концентрацію 

сполук, що залишились після відокремлення осаду. Відповідь підтвердьте 

розрахунками та рівняннями реакцій.                                                   (10 балів) 

 

 

 



ЗАВДАННЯ ІІІ ЕТАПУ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 

(ІВАНО – ФРАНКІВСЬК – 2015, ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР) 

10 КЛАС 

1. ТЕСТИ 

У завданнях 1.1 – 1.10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. 

Правильна відповідь на кожне завдання – 0,5 бала 

1.1. Виберіть твердження щодо сполуки Сульфуру з Оксигеном, яка містить 50,00% Оксигену за 

масою: 

а)кількість атомів Сульфуру та Оксигену в молекулі сполуки однакова; 

б) відносна молекулярна маса сполуки – 80; 

в) кількість атомів Сульфуру в молекулі сполуки вдвічі більша, ніж Оксигену; 

г) молярна маса речовини дорівнює 64 г/моль. 

1.2. Виберіть твердження щодо реакції взаємодії сульфур(VІ) оксиду масою 8 г з водою: 

а)утворюється продукт реакції з кількістю речовини 0,01 моль; 

б) маса води, що прореагувала, - 1,8 г; 

в) кількість речовини SО3, що вступила в реакцію, дорівнює 1 моль; 

г) маса продукту реакції більше 10 г. 

1.3. Виберіть твердження щодо реакції взаємодії фосфор(V) оксиду масою 14,2 г з надлишком 

води: 

а)утворюється продукт реакції з кількістю речовини 0,2 моль; 

б) кількість речовини води, що прореагувала, - 0,1 моль; 

в) кількість речовини Р2О5, що вступила в реакцію, дорівнює 0,3 моль; 

г) кількість речовини води, що прореагувала, - 1 моль. 

1.4. Виберіть твердження щодо реакції горіння сірки масою 16 г в надлишку кисню: 

а)об’єм кисню, що вступив у реакцію, та об’єм отриманого оксиду сульфуру співвідносяться 

як 1:1; 

б) кількість речовини сірки, що вступила в реакцію, дорівнює 1 моль; 

в) кількість речовини кисню, що вступив у реакцію, дорівнює 2,5 моля; 

г) об’єм оксиду сульфуру як продукту реакції дорівнює 22,4 л. 

1.5. Виберіть формули сполук, які утворюються при розкладі азотної кислоти під дією сонячного 

світла: 

а)NH3 та O2;     б)NO та NO2;    в)NO2 та O2;      г) NO2 та N2O. 

1.6. Виберіть формулу речовини, яка є нестехіометричним карбідом: 

а)Fe3C;             б)SiC;            в)CaC2;       г) Al4C3. 

1.7. Виберіть твердження, що характеризує елемент Х, який утворює оксид Х2О5 з молярною 

массою 142 г/моль: 

а)метал; 

б)утворює летку водневу сполуку – ХН4; 

в)існує у вигляді простої речовини, що застосовується у виробництві сірників; 

г) знаходиться у ІІІ групі періодичної системи. 

1.8. Виберіть твердження, що характеризує реакцію азоту з киснем при температурі понад 250
0
С з 

утворенням нітроген(ІІ) оксиду: 

а) з 4 л азоту в даній реакції реагує 4 л кисню; 

б) з 3 л азоту утворюється 3 л нітроген(ІІ) оксиду; 

в) відношення об’ємів кисню й нітроген(ІІ) оксиду дорівнює 2:1; 

г) це реакція розкладу. 

1.9. Виберіть формулу частинки, що утворюється при відновленні гідроген пероксиду в кислому 

середовищі: 



а) Н2О;       б) Н
+
;        в) O2;      г) ОН

-
. 

1.10. Виберіть формулу частинки, що утворюється при окисненні гідроген пероксиду в 

нейтральному середовищі: 

а) Н2О;    б) Н
+
;    в) O2;    г) ОН

-
. 

Задачі 

1. На речовини А, Б, В, в склад яких входить один і той же катіон, подіяли надлишком розчину 

сульфатної кислоти. При цьому утворились безбарвні розчини, а у випадку речовин А і Б, крім 

того, виділились відповідно безбарвні гази Г і Д. Речовина В взаємодіє з розчинними солями 

барію, утворюючи при цьому нерозчинний у кислотах осад. Гази Г і Д можуть реагувати між 

собою з утворенням твердої речовини Е, при горінні якої в кисні утворюється газ Г. При 

взаємодії газів Г і Д з натрій гідроксидом утворюються відповідно речовини А і Б. Визначити 

речовини А, Б, В, Г, Д, і Е. Написати рівняння відповідних реакцій. (12 балів) 

2. До складу зразка сплаву масою 26,47 г входить алюміній, магній і кальцій. Вміст кальцію в 

сплаві складає 6,5%. Із вказаної кількості сплаву одержано 22,35 г алюміній оксиду. Скільки 

грамів магній пірофосфату можна одержати із цієї кількості сплаву? (5 балів) 

3. Досліджувана суміш складається з порошкоподібної металевої міді, купрум(ІІ) оксиду і 

купрум(І) оксиду. Зразок цієї суміші певної маси нагріли разом з розбавленою сульфатною 

кислотою. Було встановлено, що металічний осад, який залишився, важить в чотири рази менше, 

ніж маса взятого зразка. Другий зразок суміші, такої ж маси, як і перший зразок, нагріли з 

концентрованою хлоридною кислотою і встановили, що в реакцію з кислотою вступило 85% 

наважки цього зразка. Яким чином можна виділити із досліджуваної суміші всю мідь, що 

міститься в ній? Яка маса цієї суміші необхідна для одержання 42,5 г міді? Відповідь підтвердіть 

відповідними рівняннями хімічних реакцій та розрахунками. (12 балів) 

4. Визначте невідомі речовини і напишіть рівняння реакцій за якими можна здійснити такі 

перетворення:  

 
Відомо, що всі невідомі речовини, крім А, є солями. Для двох окисно-відновних реакцій складіть 

схему електронного балансу, вкажіть процеси окислення та відновлення. Позначте окисники та 

відновники. (8 балів) 

5. Відомо, що 40 мл розчину, що містить купрум(ІІ) нітрат і сульфатну кислоту, можуть 

прореагувати з 25,4 мл 16,0%-го розчину натрій гідроксиду (густина розчину 1,18 г/мл), а 

прожарювання осаду, що випадає при цьому, дає 1,60 г твердої речовини. Обчисліть 

концентрації (в моль/л) купрум(ІІ) нітрату і сульфатної кислоти у вихідному розчині, а також 

об’єм газу (за н.у.), який виділяється під час внесення 2,5 г порошкоподібної міді в 40 мл цього 

розчину. (9 балів) 

6. При зливанні рівних об’ємів (по 250 мл) розчинів хром(ІІІ) нітрату і калій сульфіду, що містять 

еквімолекулярні кількості цих речовин, виділилось 0,336 л газу (н.у.). Обчислити нормальну 

(молярну концентрацію еквівалента) і молярну концентрації вихідних розчинів. Розчинністю у 

воді газу, що виділився, знехтувати. (9 балів) 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 

(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК – 2014, ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР) 

11 клас 

1. Тести. Правильна відповідь на кожне завдання – 0,5 бала. Всього 5 балів. 

У завданнях 1.1-1.10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. 

 

1.1 У якому із рядків містяться лише сполуки Cr
+6

: 
А. [Cr(NH3)6]Cl2, KCr(SO4)2·12H2O, MgCr2O4 

Б. [Cr(NH3)6]Cl3, Cr2O3, Na3[Cr(OH)6] 

В. CrO3, K2Cr2O7, (NH4)2CrO4 

Г. Сr2(SO4)3, СrSO4, (NH4)2Cr2O7 

 

1.2 Унаслідок розчинення калій гідроксиду масою 56 г утворився розчин об'ємом 2 л, молярна 

концентрація КОН в якому: 

А. 0,5 М; Б. 1,0 М; В. 1,5 М; Г. 2,0 М. 

 

1.3 Для зміщення хімічної рівноваги в бік утворення димеру в реакції  

2NO2 (г.)    ⇆    N2O4 (р.);    ΔН < 0   необхідно 
А. збільшити тиск, охолодити, зменшити концентрацію NO2 

Б. збільшити тиск, охолодити, збільшити  концентрацію NO2 

В. збільшити тиск, нагріти, зменшити концентрацію N2O4 

Г. зменшити тиск, нагріти, збільшити концентрацію N2O4 

 

1.4 Яка із електронних формул відповідає другому збудженому стану атома Хлору: 
А. 1s

2
2s

2
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6
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3p

5
3d
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Б. 1s
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4
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В. 1s
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3d

2  
Г. 1s

2
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3 

 

1.5 Укажіть групу речовин, рН розчинів яких є більшим 7:
 

А. HCl, NaOH, Ca(OH)2, NaCl 

Б. KOH, Sr(OH)2, Na2CO3, K2S 

В. AlCl3, Na2SO3, HNO3, HI 

Г. Ca(OH)2, KOH, AlCl3, K2S  

 

1.6 Продуктом електролізу  водного розчину калій йодиду є:
 

А. металічний калій і йод; 

Б. калій гідроксид, водень, йод 

В. калій гідроксид, кисень, йод 

Г. калій гідроксид, водень, гідрогеніодид 

 

1.7 Формула оксигеновмісної кислоти, у якій елемент А проявляє найвищу ступінь окиснення,  – 

НАО4. Формула леткої гідрогенової сполуки цього елемента буде: 
А. НА  Б. Н2А  В. АН3  Г. АН4 

 

1.8 Тип гібридизації атомів Берилію у сполуці ВеCl2 буде: 
А. sp  Б. sp

2  
В. sp

3  
Г. dsp

2 

 

1.9 Сірка у хімічних реакціях виявляє властивості : 
А. лише окисника 

Б. лише відновника 

В. окисника та відновника 

Г. кислотні 

 

1.10 Реакція взаємодії 2-метил-2-хлорпропану зі спиртовим розчином КОН називається реакцією: 

CH
3

C

CH
3

CH
3

Cl

CH
2

C

CH
3

CH
3

+ KOH
спирт

+ KCl + H2O

 
A. відщеплення 

Б. заміщення 

В. приєднання 

Г. перегрупування 
Задача 1 (5 балів) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0


Реакція окиснення глюкози дихромат-аніоном у кислому середовищі описується такою схемою: 

Cr2O7
2-

  +  H
+
  +  C6H12O6  →  Cr

3+
  +  CO2  +  H2O 

1. Урівняти схему методом електронного-йонного балансу. 

2. Запропонувати молекулярне рівняння, яке відповідає схемі, використавши як кислоту H2SO4. 

3. Напишіть скорочене йонно-молекулярне рівняння реакції калій дихромату із концентрованою хлоридною 

кислотою, враховуючи, що одним із продуктів є сіль Хрому(ІІ). 

 

Задача 2 (5 балів) 

Теплоти згоряння ацетилену і ацетальдегіду за стандартних умов (25°С, 1 атм) відповідно рівні 1308 кДж/моль і 

1171 кДж/моль. Обчисліть ентальпію гідратації ацетилену за реакцією Кучерова за стандартних умов. 

 

Задача 3 (10 балів) 

Суміш алкану, алкіну та алкену об’ємом 11,2 л ( н. у.) може прореагувати з 23,2 г арґентуму (І) оксиду (в 

амоніачному розчині) або приєднати 96 г брому. Визначте масові частки вуглеводню у суміші, якщо відомо, що 

вони містять однакову кількість атомів Карбону і 1 л суміші (н. у.) має масу 1,86 г. 

 

Задача 4 (10 балів) 

В атома деякого елемента X найвище і однакове значення енергії мають 5 електронів на наступному 

енергетичному рівні знаходиться 2 електрони. Квантові числа для одного з них мають наступні значення: 

n = 3, l = 2, ml = 2, ms = + 1/2.  

1. Що це за елемент? 

2. Напишіть значення квантових чисел для електронів даного атома з найнижчою енергією. 

3. Скільки вільних d-орбіталей містить атом даного елемента в нормальному стані. 

4. Напишіть електронну формулу даного атома та зобразіть її за допомогою квантових комірок? 

5. X
0
 утворює нейтральний комплекс з карбон (ІІ) оксидом – [X2(СО)10]. На основі електронної будови поясніть 

утворення такого комплексу. 

 

Задача 5 (10 балів) 

Внаслідок реакції обміну у водному розчині між 5,44 г хлориду двохвалентного металу Х з еквівалентною 

кількістю нітрату металу Y випав осад середньої солі масою 5,74 г. Його відфільтрували, а до фільтрату додали 

надлишок розчину лугу. Випав жовтий осад Z масою 4,34 г, при прожаренні якого не залишається твердого 

залишку, а всі продукти розкладу є простими речовинами.  

1. Визначте формули солей металів X і Y. 

2. Відповідь підтвердіть рівняння реакцій та обчисленнями. 

3. На якому етапі перетворень були порушені правила техніки безпеки? Відповідь обґрунтуйте. 

 

Задача 6 (15 балів) 

При взаємодії речовини А (тетрабромопохідна, молярна маса якої не перевищує 400 г/моль) з цинковим пилом 

у водно-спиртовому розчині був отриманий вуглеводень Б, який не містить кратних чи ароматичних зв'язків. 

Наважку вуглеводню Б спалили в надлишку кисню, а утворені продукти згоряння пропустили спочатку через 

зважену трубку з надлишком фосфор (V) оксиду, а потім через надлишок вапняної води. При цьому маса 

трубки з P2O5 збільшилася на 1,081 г. Осад, що утворився в склянці з надлишком вапняної води, 

відфільтрували, висушили і зважили. Його маса становила 7,508 г 

1. Напишіть молекулярну формулу вуглеводню Б. Наведіть необхідні розрахунки і рівняння реакцій. 

2. Зобразіть структурні формули всіх теоретично можливих ізомерів Б, що не містять кратних чи 

ароматичних зв'язків. 

3. Відомо, що для Б можливе існування лише однієї монобромопохідного (без урахування оптичних 

ізомерів). Серед наведених Вами в п. 2 структур виберіть ту, яка задовольняє цю умову. 

4. Зобразіть структурну формулу сполуки А, з якої було отримано Б. 

 

 

 

 


