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Завдання для конкурсних іспитів з хімії 

ХVІ обласного конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт 

Луганського територіального відділення Малої академії наук України, 

2010 рік 
 

10 клас 
 

І рівень 
 

1. Виберіть характеристику, яка для елементів періодично змінюється: 
 

А заряд ядра атома   

Б відносна атомна маса   

В число енергетичних рівнів в атомах   

Г число електронів на зовнішньому енергетичному рівні атомів   
 

2. Виберіть електронну формулу Сульфуру: 
 

А 42622 33221 pspss     

Б 60622 33221 pspss    

В 422 221 pss    

Г 8262622 3433221 dspspss    

 

3. Укажіть характер зміни властивостей оксидів при збільшенні ступеня 

окиснення елемента: 
 

А посилюються кислотні властивості   

Б посилюються основні властивості   

В змінюються залежно від типу елемента   

Г змінюються не закономірно   
 

4. Укажіть характеристику елемента, в ядрі атома якого міститься 12 протонів: 
 

А утворює водневу сполуку типу RH    

Б має в електронній оболонці 10 електронів   

В знаходиться в другому періоді періодичної системи   

Г знаходиться у ІІ А групі   
 

5. Виберіть поняття, яке визначає здатність елемента утворювати певну 

кількість зв’язків у сполуці: 
 

А гібридизація   

Б валентність   

В полярність   

Г електронегативність   
 

6. Виберіть чинник, що впливає на довжину хімічного зв’язку: 
 

А електронегативність атомів, що утворюють зв’язок   

Б радіуси атомів, що утворюють зв’язок   

В ефективні заряди атомів, що утворюють зв’язок   

Г полярність зв’язку   
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7. Виберіть хімічний елемент, який більше здатний віддавати електрони, ніж 

приєднувати: 
 

А Азот   

Б Кисень   

В Неон   

Г Натрій   
 

8. Виберіть твердження, яке характеризує більшість металів при Со25 : 
 

А рідкі речовини   

Б газоподібні речовини   

В тверді речовини   

Г топляться   
 

9. Виберіть твердження, яке характеризує атоми металів у реакціях: 
 

А приймають електрони і відновлюються   

Б не змінюють ступінь окиснення   

В віддають електрони і окиснюються   

Г віддають електрони і відновлюються   
 

10. Укажіть визначення відновника: 
 

А речовина, яка віддає електрони і при цьому окиснюється   

Б речовина, яка віддає електрони і при цьому відновлюється   

В речовина, яка приймає електрони і при цьому окиснюється   

Г речовина, яка приймає електрони і при цьому відновлюється   
 

11. Укажіть формулу питної соди: 
 

А 32CONa    

Б 3KHCO    

В 3NaHCO    

Г 324 CONH    

 

12. Укажіть неотруйні гази: 
 

А HClNHSH ,, 32    

Б 22,, NOClCO    

В 
222 ,, NOH    

Г 22 ,, FONNO    

 

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

водою: 
 

А утворюється продукт реакції з кількістю речовини 0,01 моль   

Б маса води, що прореагувала – 1,8 г   

В кількість речовини 3SO , що вступила в реакцію, дорівнює 1 моль   

Г маса продукту реакції більше 10 г   
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14. Виберіть йон, який зумовлює кисле середовище водних розчинів: 
 

А ОH3    

Б ОH    

В Cl    

Г Na    
 

15. Виберіть частинки речовини, завдяки яким розчин проводить електричний 

струм: 
 

А молекули розчиненої речовини   

Б електрони   

В йони   

Г молекули полярного розчинника   
 

16. Виберіть твердження щодо реакції обміну: 
 

А у ній беруть участь лише прості речовини   

Б у ній беруть участь прості та складні речовини   

В у ній беруть участь лише складні речовини   

Г у ній беруть участь лише неорганічні речовини   
 

17. Виберіть хімічну ознаку основи за здатністю взаємодіяти: 
 

А з основними сполуками   

Б з кислотними сполуками   

В як із кислотними, так і з основними сполуками   

Г з водою   
 

18. Виберіть формулу лугу: 
 

А 2OHBe    

Б 2OHMg    

В 2OHCu    

Г 2OHBa    

 

19. Виберіть ступінь окиснення фосфору у сполуці, яка утворюється при 

згорянні фосфору в надлишку кисню: 
 

А 3    

Б 5    

В 3    

Г 1   
 

20. Виберіть реагент для якісної реакції на солі амонію: 
 

А аргентум нітрат   

Б натрій гідроксид    

В вода    

Г хлоридна кислота   
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ІІ рівень 

 

1. Установіть відповідність між видом частинки та її характеристикою: 
 

Частинка: Характеристика:   

1 

2 

ядро 

протон 

А позитивно заряджена частина атома, в 

якій зосереджена практично вся його маса 

  

3 

4 

електрон 

нейтрон 

Б частинка з масою спокою кг31101,9  і 

негативним зарядом Кл19106,1  

  

  В електронейтральна частинка з масою 

спокою кг271067,1  

  

  

  Г частинка з масою спокою кг271067,1  і 

позитивним зарядом Кл19106,1  

1  

2  

  Д область простору, в якому велика 

ймовірність перебування електрона 

3  

4  

 

2. Укажіть атом елемента, який  має електронну будову іону Cl : 
 

А Na    

Б Ar    

В Mg    

Г Ne    

 

3. Виберіть валентність і ступінь окиснення атома Нітрогену в молекулі 2N : 
 

А 3 та 0   

Б 1 та +1   

В 1 та +3   

Г 3 та +3   

 

4. Виберіть рядок, у якому перелічені сполуки з ковалентним полярним типом 

зв’язку: 
 

А 2233 ,,, SOCONHРH    

Б SKCaOCaClNaCl 22 ,,,    

В 2222 ,,, OHClN    

Г CaSONaCaBrKCl ,,, 22    

 

5. Виберіть молекулу, в якій існує потрійний зв’язок: 
 

А 2N    

Б 2O    

В 2F    

Г 2H    
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6. Виберіть формулу сполуки, яка може бути лише відновником: 
 

А 4HClO    

Б 4KMnO    

В SNa2    

Г 722 OCrK    

 

7. Виберіть речовини 1,2,3 і 4 для здійснення перетворень згідно зі схемою 

DоксидкислотнийСсільВгідроксидАоксидосновний : 
 

А ONa2    

Б ZnO    

В NaOH    

Г 32CONa    

Д 2OHCu  1  

Е 4CuSO  2  

Є 2CO  3  

Ж 3SO  4  

 

8. Виберіть хімічні елементи, щодо яких Силіцій виявляє відновні властивості: 
 

А Магній   

Б Ферум   

В Оксиген   

Г Хлор   
 

9. Визначте реакцію, яка протікає за вільнорадикальним механізмом: 
 

А метану з хлором   

Б етилену з гідроген хлоридом   

В пропену з хлорною водою   

Г ацетилену з водою   
 

10. Виберіть речовину, з якою взаємодіє силіцій (IV) оксид: 
 

А йод (V) оксид   

Б сульфур (VІ) оксид   

В вода   

Г кальцій оксид   
 

11. Встановіть відповідність формул основ оксидам 
 

Оксид: Основа:   

1 FeO  А 2OHFe  1  

2 32OFe  Б 3OHCr  2  

3 CrO  В 3OHFe  3  

4 32OCr    4  
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12. Виберіть формулу негашеного вапна: 
 

А 2OHCa    

Б CaO    

В 3CaCO    

Г OHCaSO 24 2    

 

13. Укажіть продукти. які утворюються при взаємодії калію з водою: 
 

А OK2  та 2H    

Б OK2  та 2O    

В KOH  та 2O    

Г KOH  та 2H    

 

14. Виберіть формулу речовини, яка утворюється в результаті дії розведеної 

сульфатної кислоти на залізо: 
 

А 2CO    

Б 2H    

В SH2    

Г 3SO    

 

15. Встановіть сполуку, з якою гідроген хлорид взаємодіє за правилом 

Марковникова: 
 

А бут-2-ін   

Б бут-2-ен   

В бут-1-ен   

Г гекс-3-ен   
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ІІІ рівень 

 

1. Із запропонованих електронних структур частинок побудуйте послідовність, 

що відповідає схемі перетворення ClClCl o  
 

А 42622 33221 pspss     

Б 32622 33221 pspss    

В 62622 33221 pspss  1  

Г 52622 33221 pspss  2  

Д 61622 33221 pspss  3  

 

2. Установіть відповідність між кількістю протонів і електронів та частинкою 
 

Кількість протонів та електронів: Частинка:   

1 р17  і е18  А 2S    

2 р11  і е10  Б Cl  1  

3 р16  і е18  В 4C  2  

4 р6  і е2  Г Na  3  

  Д 3N  4  

 

3. Встановіть відповідність схеми перетворення кількості електронів, що 

беруть участь у перетворенні 
 

Схема перетворення: Кількість приєднаних або 

відданих електронів: 

  

1 2

4

3 CrOCr  А e2    

2 22

4 CrOCrO  Б e3  1  

3 32

72 2CrOCr  В e3  2  

4 2

72

32 OCrCr  Г e6  3  

  Д e6  4  

 

4. Виберіть речовини BA,  і C  для здійснення перетворень згідно зі схемою 

232 NOCuCuClCuOCu CBA  
 

1 OH2    

2 3AgNO    

3 NaCl    

4 HCl  А  

5 3HNO  В  

6 2O  С  
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5. Складіть рівняння реакцій відповідно до схеми перетворень: 

CuONOCuHNONONONHN
233232 : 

 

6. Підберіть коефіцієнти в рівнянні реакції методом електронного балансу, 

укажіть окисник і відповідник: 
OHSOKMnSOSSOHKMnOSH 24244242  

 

7. Спалили г8,54  невідомого двовалентного металу в надлишку кисню. Добули 

оксид металу, що повністю розчинили в надлишку хлоридної кислоти. При 

взаємодії добутого розчину з надлишком розчину калій сульфату 

утворюється г2,93  білого осаду. Визначте вихідний метал. 

 

8. Установіть послідовність реагентів для здійснення перетворення: 

2

3

62

2

3

1

4 COHCClCHCH  
 

А 
2О , надлишок   

Б 
2Cl , водний розчин   

В Na    

Г PtH ;2  1  

Д hvCl ;2  2  

Е NaOH  3  

 

9. При термічному розкладі ферум (ІІІ) гідроксиду масою г8,82  одержали 

моль3,0  ферум (ІІІ) оксиду. Визначте ступінь перетворення ферум (ІІІ) 

гідроксиду (в %). 

 

10. Виберіть твердження щодо алкану, який містить 75 % Карбону за масою: 

 

А хімічна формула 4CH    

Б хімічна формула 62HC    

В основний компонент природного газу   

Г сировина для одержання оцтової кислоти   
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Завдання для конкурсних іспитів з хімії 

ХVІ обласного конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт 

Луганського територіального відділення Малої академії наук України, 

2010 рік 
 

11 клас 
 

І рівень 
 

1. Виберіть характеристику, яка для елементів періодично змінюється: 
 

А заряд ядра атома   

Б відносна атомна маса   

В число енергетичних рівнів в атомах   

Г число електронів на зовнішньому енергетичному рівні атомів   
 

2. Виберіть електронну формулу Сульфуру: 
 

А 42622 33221 pspss     

Б 60622 33221 pspss    

В 422 221 pss    

Г 8262622 3433221 dspspss    

 

3. Укажіть характер зміни властивостей оксидів при збільшенні ступеня 

окиснення елемента: 
 

А посилюються кислотні властивості   

Б посилюються основні властивості   

В змінюються залежно від типу елемента   

Г змінюються не закономірно   
 

4. Укажіть характеристику елемента, в ядрі атома якого міститься 12 протонів: 
 

А утворює водневу сполуку типу RH    

Б має в електронній оболонці 10 електронів   

В знаходиться в другому періоді періодичної системи   

Г знаходиться у ІІ А групі   
 

5. Виберіть поняття, яке визначає здатність елемента утворювати певну 

кількість зв’язків у сполуці: 
 

А гібридизація   

Б валентність   

В полярність   

Г електронегативність   
 

6. Виберіть чинник, що впливає на довжину хімічного зв’язку: 
 

А електронегативність атомів, що утворюють зв’язок   

Б радіуси атомів, що утворюють зв’язок   

В ефективні заряди атомів, що утворюють зв’язок   

Г полярність зв’язку   
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7. Виберіть хімічний елемент, який більше здатний віддавати електрони, ніж 

приєднувати: 
 

А Азот   

Б Кисень   

В Неон   

Г Натрій   
 

8. Виберіть твердження, яке характеризує більшість металів при Со25 : 
 

А рідкі речовини   

Б газоподібні речовини   

В тверді речовини   

Г топляться   
 

9. Виберіть твердження, яке характеризує атоми металів у реакціях: 
 

А приймають електрони і відновлюються   

Б не змінюють ступінь окиснення   

В віддають електрони і окиснюються   

Г віддають електрони і відновлюються   
 

10. Укажіть визначення відновника: 
 

А речовина, яка віддає електрони і при цьому окиснюється   

Б речовина, яка віддає електрони і при цьому відновлюється   

В речовина, яка приймає електрони і при цьому окиснюється   

Г речовина, яка приймає електрони і при цьому відновлюється   
 

11. Укажіть формулу питної соди: 
 

А 32CONa    

Б 3KHCO    

В 3NaHCO    

Г 324 CONH    

 

12. Укажіть неотруйні гази: 
 

А HClNHSH ,, 32    

Б 22,, NOClCO    

В 
222 ,, NOH    

Г 22 ,, FONNO    

 

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

водою: 
 

А утворюється продукт реакції з кількістю речовини 0,01 моль   

Б маса води, що прореагувала – 1,8 г   

В кількість речовини 3SO , що вступила в реакцію, дорівнює 1 моль   

Г маса продукту реакції більше 10 г   
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14. Виберіть емпіричну формулу бутену: 
 

А 64HC    

Б 84HC    

В 
104HC    

Г 
24HC    

 

15. Укажіть сполуку, яка утвориться при гідруванні (гідрогенізації) пропену: 
 

А гексан   

Б пропан   

В пропін   

Г 2-метилпропан   
 

16. Укажіть продукти горіння вуглеводнів у надлишку кисню: 
 

А 
2CO  та OH2    

Б CO  та 2H    

В 
4CH  та OH2    

Г OH2  та C    
 

17. Виберіть сполуку, що є ізомером пропанолу: 
 

А дипропіловий етер   

Б пропаналь   

В етилметиловий етер   

Г етиленгліколь   
 

18. Укажіть клас сполук, що входять до складу нафти та природного газу: 
 

А алкани   

Б алкени   

В алкіни   

Г алкадієни   
 

19. Виберіть сполуку, з якої можна безпосередньо добути етанол: 
 

А етан   

Б ацетилен   

В бутан   

Г етилен   
 

20. Виберіть речовини, при взаємодії яких з фенолом утворюється натрій 

фенолят: 
 

А натрій   

Б натрій оксид   

В натрій гідроксид   

Г натрій, натрій оксид або натрій гідроксид   
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ІІ рівень 

 

1. Установіть відповідність між видом частинки та її характеристикою: 
 

Частинка: Характеристика:   

1 

2 

ядро 

протон 

А позитивно заряджена частина атома, в 

якій зосереджена практично вся його маса 

  

3 

4 

електрон 

нейтрон 

Б частинка з масою спокою кг31101,9  і 

негативним зарядом Кл19106,1  

  

  В електронейтральна частинка з масою 

спокою кг271067,1  

  

  

  Г частинка з масою спокою кг271067,1  і 

позитивним зарядом Кл19106,1  

1  

2  

  Д область простору, в якому велика 

ймовірність перебування електрона 

3  

4  

 

2. Укажіть атом елемента, який  має електронну будову іону Cl : 
 

А Na    

Б Ar    

В Mg    

Г Ne    

 

3. Виберіть валентність і ступінь окиснення атома Нітрогену в молекулі 2N : 
 

А 3 та 0   

Б 1 та +1   

В 1 та +3   

Г 3 та +3   

 

4. Виберіть рядок, у якому перелічені сполуки з ковалентним полярним типом 

зв’язку: 
 

А 2233 ,,, SOCONHРH    

Б SKCaOCaClNaCl 22 ,,,    

В 2222 ,,, OHClN    

Г CaSONaCaBrKCl ,,, 22    

 

5. Виберіть молекулу, в якій існує потрійний зв’язок: 
 

А 2N    

Б 2O    

В 2F    

Г 2H    
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6. Виберіть формулу сполуки, яка може бути лише відновником: 
 

А 4HClO    

Б 4KMnO    

В SNa2    

Г 722 OCrK    

 

7. Виберіть речовини 1,2,3 і 4 для здійснення перетворень згідно зі схемою 

DоксидкислотнийСсільВгідроксидАоксидосновний : 
 

А ONa2    

Б ZnO    

В NaOH    

Г 32CONa    

Д 2OHCu  1  

Е 4CuSO  2  

Є 2CO  3  

Ж 3SO  4  

 

8. Обчисліть об’єм (в л, н.у.) карбон (IV) оксиду, який утворюється при 

спалюванні 1 моль етилового спирту: 
 

А 22,4   

Б 11,2   

В 5,6   

Г 44,8   
 

9. Установіть сполуку, яка є продуктом реакції приєднання води до бут-1-ену: 
 

А бут-1-ін   

Б бутан-1-ол   

В бут-2-ін   

Г бутан-2-ол   
 

10. Виберіть речовину, з якою взаємодіє силіцій (IV) оксид: 
 

А йод (V) оксид   

Б сульфур (VІ) оксид   

В вода   

Г кальцій оксид   
 

11. Встановіть відповідність формул основ оксидам 
 

Оксид: Основа:   

1 FeO  А 2OHFe  1  

2 32OFe  Б 3OHCr  2  

3 CrO  В 3OHFe  3  

4 32OCr    4  
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12. Виберіть формулу негашеного вапна: 
 

А 2OHCa    

Б CaO    

В 3CaCO    

Г OHCaSO 24 2    

 

13. Укажіть продукти. які утворюються при взаємодії калію з водою: 
 

А OK2  та 2H    

Б OK2  та 2O    

В KOH  та 2O    

Г KOH  та 2H    

 

14. Виберіть формулу речовини, яка утворюється в результаті дії розведеної 

сульфатної кислоти на залізо: 
 

А 2CO    

Б 2H    

В SH2    

Г 3SO    

 

15. Установіть сполуку, яка утворюється при дегідруванні 2-метилбутану: 
 

А 3-метил-1-бутен   

Б 2-метил-1-бутен   

В 2-метил-2-бутен   

Г 2-етил-1-пропен   
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ІІІ рівень 

 

1. Із запропонованих електронних структур частинок побудуйте послідовність, 

що відповідає схемі перетворення ClClCl o  
 

А 42622 33221 pspss     

Б 32622 33221 pspss    

В 62622 33221 pspss  1  

Г 52622 33221 pspss  2  

Д 61622 33221 pspss  3  

 

2. Установіть відповідність між кількістю протонів і електронів та частинкою 
 

Кількість протонів та електронів: Частинка:   

1 р17  і е18  А 2S    

2 р11  і е10  Б Cl  1  

3 р16  і е18  В 4C  2  

4 р6  і е2  Г Na  3  

  Д 3N  4  

 

3. Встановіть відповідність схеми перетворення кількості електронів, що 

беруть участь у перетворенні 
 

Схема перетворення: Кількість приєднаних або 

відданих електронів: 

  

1 2

4

3 CrOCr  А e2    

2 22

4 CrOCrO  Б e3  1  

3 32

72 2CrOCr  В e3  2  

4 2

72

32 OCrCr  Г e6  3  

  Д e6  4  

 

4. Виберіть речовини BA,  і C  для здійснення перетворень згідно зі схемою 

232 NOCuCuClCuOCu CBA  
 

1 OH2    

2 3AgNO    

3 NaCl    

4 HCl  А  

5 3HNO  В  

6 2O  С  
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5. Установіть послідовність типів реакцій для здійснення перетворення 

спирталкеналкануіднагалогенпохалкеналкан 4321 : 
 

А гідрогалогенування 1  

Б гідратація 2  

В дегідрування 3  

Г дегідрогалогенування 4  

 

6. Установіть відповідність між тривіальними назвами і назвами карбонових 

кислот за міжнародною номенклатурою: 
 

тривіальна назва: назва за міжнародною номенклатурою:   

1 капронова кислота А етанова кислота   

2 масляна кислота Б гексанова кислота 1  

3 оцтова кислота В бутанова кислота 2  

  Г пентанова кислота 3  

 

7. Скільки грамів оцтової кислоти можна отримати з л2,11  ацетилену 

(вихід 60 %)? 

 

8. Установіть молекулярну формулу органічної сполуки з відносною густиною 

пари за гелієм 25,11 , при спалюванні г3,7 якої утворилось л267,7  карбон (IV) 

оксиду (н.у.), г206,10  води та азот. 

 

9. При термічному розкладі ферум (ІІІ) гідроксиду масою г8,82  одержали 

моль3,0  ферум (ІІІ) оксиду. Визначте ступінь перетворення ферум (ІІІ) 

гідроксиду (в %). 

 

10. При дії металічного натрію на насичений одноатомний спирт одержали 

алкоголят, масова частка Натрію в якому становить 28,05 %. У реакцію 

вступило 2,3 г металу. Визначте: а) формулу спирту; б) об’єм водню (н.у.), 

що виділився. 

 



РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЙ ІІІ ЭТАПА                                                 

ВСЕУКРАИНСКОЙ УЧЕНИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ХИМИ                                                                           

(ЛУГАНСК, 2012)                                                                                                           

8 КЛАСС 

1. Тестовые задания (10 баллов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в б г г б г б г в 

2. Задание 2 (10 баллов) 

Процесс растворения сульфатной кислоты в воде протекает с выделением 

большого количества теплоты. Поэтому контакт большого количества еѐ с 

водой может привести к термическим ожогам. 

Сначала ветошью надо убрать максимальное количество кислоты и лишь 

затем смыть остатки интенсивным напором воды. 

Концентрированная H2SO4 пассивирует железо. H2SO4 – сильное 

гигроскопическое соединение (поглощает воду из воздуха). Образующаяся 

разбавленная H2SO4 реагирует с железом:    Fe + H2SO4 (разб.) → FeSO4 + H2   

3. Задание 3 (15 баллов) 

Пищевая (питьевая) сода– натрий гидрокарбонат– NaHCO3 . 

Кристаллическая сода–натрий карбонат  декагидрат – Na2CO3 ∙ 10H2O . 

Кальцинированная сода  – безводный натрий  карбонат– Na2CO3 , получают 

термическим разложением пищевой соды (кальцинация – прокаливание ): 

2NaHCO3  → Na2CO3 + H2О + CO2 . 

Каустическая сода – натрий гидроксид  – NaOH. Является сильным 

основанием .  

Задание 4 (15 баллов) 

            0,09           0,12 изб.      0,09            0,18 

CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaCl                                       
             1                 1                   1                        

  0,05            0,05                      0,05 

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2   
                1                 1 

mв = w ∙ mр ;    ν = 
M

m
 ;    ν = 

Vm

V
 

1) νост (Na2CO3) = 0,03                   m = 0,03 ∙ 106 = 3,18 (г)         



2) ν (Ca(HCO3)2) = 0,05                 m = 0,05 ∙ 161 = 8,1 (г)           

3) ν (CaCO3) = 0,04                        m = 0,04 ∙ 100 = 4 (г)              

4) ν (NaCl) = 0,18                           m = 0,18 ∙ 58,5 = 10,53 (г)      

200 + 12,7 + 2,2 – 4 = 210,9 (г)   

ω (Na2CO3) = 
9,210

18,3
 = 0,015 (1,5%)   

ω (Ca(HCO3)2) = 
9,210

1,8
 = 0,038 (3,8%)   

ω (NaCl) = 
9,210

3,10
 = 0,05 (5%)   

Задание 5 (20 баллов) 

1) Исходя из того, что валентность металла неизвестна, запишем формулу 

соединения: 

XE(SO4)0,5 ∙ n H2O , где E – количество вещества XE(SO4)0,5 ∙ n H2O, делѐнная на 

валентность n элемента X (для одновалентного 1, для двухвалентного 
2

1
, для 

трѐхвалентного 
3

1
).  

Обозначим молярную массу 
E

X  через a . Составляем систему уравнений: 

 081,0
1848 na

a
; 721,0

1848

1632

na

n
  

 a  = 9 г/моль (99% при Е = 3 Х = Al); n  = 3.  

    Простейшая формула кристаллогидрата: Al1/3(SO4)0,5 ;   

или нормальная: Al2(SO4)3 ∙ 18 H2О.  

2) 1ст. Al2(SO4)3 + 2NH3 + 2H2O → 2AlOHSO4 + (NH4)2SO4        

 2ст. Al2(SO4)3 + 4NH3 + 4H2O → [Al(OH) 2]SO4 + 2(NH4)2SO4  

 3ст. Al2(SO4)3 + 6NH3 + 6H2O → Al(OH)3 + 3(NH4)2SO4           

    С избытком аммоний карбоната: 

Al2(SO4)3 + 6(NH4)2CO3 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3(NH4)2SO4 + 6NH4HCO3  

3) Обозначим формулу оксида Е2О, а молярную массу неизвестного элемента 

через Х.  



    Возможно 2 варианта: 

а) известно содержание оксигена 

    ω (O) = 1111,0
162

16

)()(2

)(

xOArEAr

OAr
  

    x  = 64   E = Cu   оксид - Cu2O  

б) известно содержание элемента 

    ω (E) = 1111,0
162

2

)()(2

)(2

x

x

OArEAr

EAr
 

    x  = 1     E = H   оксид – H2O      



9 КЛАСС 

1. Тестовые задания (10 баллов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а г в в в б а в в 

2. Задание 2 (10 баллов) 

    Хлорид кальция реагирует с HI и HBr, переходя соответственно в йодид и 

бромид. При этом газы загрязняются хлороводородом:  

CaCl2 + 2HI → CaI2 + 2HCl 

Можно так:  CaCl2 + HBr → CaClBr + HCl  

    Сульфатная кислота(к) окисляет HBr, и особенно – HI. В результате 

образуются соответствующие галогены:  2HBr + H2SO4(к)  → 2H2O + SO2 + Br2 

    Йод аналогично.  

    Несмотря на то, что H2SO4(к)  окисляет галогенид – ионы, 

галогеноводороды можно получать нагревая галогениды с 50% H2SO4: 

 CaBr2 + H2SO4(50%) 
нагрев  CaSO4 + 2HBr   

    В лаборатории получают: 

 H2S + I2(Br2) → S + 2HI(Br) 

 PI3(PBr3) + H2O → H3PO3 + 3HI(Br)   

    Сушка производится P4O10; охлаждение до о60 (HBr) и т.д.  

3. Задание 3 (15 баллов) 

а) 3

2

4

22

43

2 2222 NONaSOCuSONaNOCu   

    344223 2)( NaNOCuSOSONaNOCu   

    В растворе будет смесь ионов, так как не образуется плохо растворимых 

соединений, соединений с низкой степенью диссоциации, газообразных 

веществ.  

б) ClKBaSOSOKClBa 2222 4

2

4

2     

    KClBaSOSOKBaCl 24422   

    Реакция пройдѐт практически до конца, так как образуется плохо 

растворимое соединение 4BaSO .  

в) 33 NONaClKClNaNOK   



    33 NaNOKClNaClKNO   

    В растворе будет смесь ионов, так как…  

г) 33 NOKAgClClKNOAg   

    KClAgClKClAgNO3   

    Реакция пройдѐт практически до конца, так как образуется нерастворимое 

соединение – AgCl .  

д) OHClCaClHOHCa 2

2

2 2222)(   

    OHCaClHClOHCa 222 22)(   

    Реакция пройдѐт практически до конца, так как образуется соединение с 

низкой степенью диссоциации.  

4. Задание 4 (15 баллов) 

1) Искомая величина x %-е содержание натрия в смеси. В г8 смеси 

содержится )(8 гx  натрия и ))(88( гx  оксида натрия.  

    Смесь взаимодействовала с водой по уравнениям: 

 22 222 HNaOHOHNa   

 NaOHOHONa 222   

    Для составления уравнения (алгебраического) выразим массу NaOH  в 

образовавшемся растворе двумя способами: 

а) на основании уравнений реакций;  

б) на основании концентрации (%) и массы образовавшегося раствора.  

    Дополнительные данные: 

)/(2)(;62)(;40)(;23)( 22 мольгHMONaMNaOHMNaM  

    Согласно уравнению реакции натрия с водой, количество молей 

образовавшейся щѐлочи )
23

8
(

x
 равно количеству молей натрия, 

вступившего в реакцию с водой. Следовательно, масса NaOH  равна: 

 )(40
23

8
)( г

x
NaOHm   

    Аналогично масса NaOH , образовавшегося в результате взаимодействия 

гx)88(  ONa2  с OH2 , равна: 



 )(402
62

88
)( г

x
NaOHm   

    Масса образовавшегося раствора щѐлочи равна сумме масс воды )40( г , 

смеси Na  и ONa2 )8( г  и минус масса 2H  (выделился в результате 

взаимодействия натрия с водой). 

    Из уравнения реакции находим:     )(
23

8
)( 2 г

x
Hm   

Согласно условию задачи образовался 25 %-ный раствор NaOH , в котором 

масса NaOH  равна произведению массы раствора на его процентную 

концентрацию: 

 )(25,0)
23

8
840( г

x
m   

    Приравняв два выражения, определяющие массу NaOH  в растворе, 

получим уравнение: 

 068,025,0)
23

8
840(402

62

88
40

23

8
x

xxx
  

 %.8,6%100068,0)(Naw   

2) Найдѐм количество натрия в смеси:    02365,0
23

068,08
)(Na  

    По уравнению 01183,0
2

)(
)( 2

Na
H  

    Найдѐм массу водорода:   )(02365,02)()( 22 гHHm   

    Найдѐм массу раствора:   )(976,4702365,0840 гm   

    Найдѐм массу NaOH  в растворе:    )(994,1125,0976,47 гNaOHm   

    Найдѐм количество NaOH  в растворе:   )(2999,0
40

994,11
)( мольNaOH   

    Найдѐм объѐм раствора: )(628,37
275,1

976,47 3смV   

3) В 37,628 3см  – 0,2999 )(моль  

    В 1000 3см  – )(мольx   

 )(97,7
628,37

2999,01000
мольx   

    Ответ: 3/97,7)( дммольNaOHС   



5. Задание 5 (20 баллов) 

    Биполярный газ из баллона с таким содержанием карбона может быть 

только ацетилен. (3б) 

    Исходя из условий проведения (вакуум), медь остаѐтся одновалентной, 

следовательно, получаем соль ?22CCu .  

    Использование хлоридов для растворения говорит о том, что и исходная 

соль должна иметь хлорид-ион: CuCl .  

 моль
мольг

г
CuCln 101,0

/99

10
)(     мольCCun 0505,0

2

101,0
?)( 22   

 мольг
моль

г
CCuM /3,168

0505,0

5,8
?)( 22   

 мольгCCuM /151)( 22 . Разница 183,17 , следовательно, моногидрат  

    Химизм процесса:   ClNHCuNHCuCl ])([2 233   

    Синеватую окраску даѐт примесь двухвалентного аммиаката, 

гидроксиламин восстанавливает его, и раствор обесцвечивается: 

 OHClNHNHNClNHCuOHNHClNHCu 2432232243 422])([2])([2   

    Образование ацетиленида:   HCCuHCCu 22222   



10 КЛАСС. 

Задание № 1. Тесты (10 баллов): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б б - в б в б г г 

 

Задание №2. 

Уравнение реакции гашения извести: 

CaO + H2O → Ca(OH)2 

Тепловой эффект реакции равен: 

∆Н
˚ 
=  ∆Н

˚
 Ca(OH)2 – (∆Н

˚
 CaO + ∆Н

˚
 H2O) = 

 =  – 986,2 + 635,1 + 285,84 = – 65,3 кДж/моль 

Но тепловой эффект рассчитан на 1 моль СаО, т.е. найдѐм сколько 

выделиться тепловой энергии на 100 кг. 

М (СаО) = 40 + 16 = 56г 

56 г СаО     –   (–65,3 кДж) 

100 000 г СаО – Х кДж 

Х =   =  1,16 · кДж 

Ответ: 1,16 · кДж 

 Задание №3 

А + 4Б = В 

Найдѐм изначальное давление. Всего 1 +12 = 13 моль газов. 

Р =  =  = 6.44 • Па 

Так как V, R и Т – постоянные, то n0P0 = n1P1. Значит: 

13/6,44 • 10
5
 = n1/4,51 • 10

5 

n1 = 9,1 моль 

Пусть число прореагировавших моль А = х. Тогда в состоянии равновесия: 

(1 + Х) + (12 – 4х) + х = 9,1 

13 – 4х = 9,1 

3,9 = 4х                                      х = 0,975 



 

Значит в состоянии равновесия: 

А – 0,025 моль 

Б – (12 – 0,975 • 4) = 8,1 моль 

В – 0,975 моль 

Задание №4 

1) NH2OH + H2O ↔ NH3OH
+
 + OH

− 

2) NH2OH • H2O + HCl → [NH3OH]Cl  + H2O 

                                        Не диссоциирует 

3)    3NH2OH → N2  + NH3  + 3H2O             + электронный баланс 

Происходит со взрывам. Запах аммиака. 

4) NH2OH проявляет окислительные свойства: 

 NH2OH + H2S → NH3 + S + H2O             + электронный баланс 

5) Восстановительные способности: 

2 NH2OH + O2  → [NH3OH]
+
 + [NO2]

- 
 + H2O    + электронный баланс 

6)                                                O    H 

                                                    N 

                                              H         H 

 

Задание №5 

Расчитаем колличество реагентов: 

n ( Fe) =  = 0,09 

n ( K2CO3) =  = 0,22 

n ( S) =  = 0.94 

Железо должно окисляться серой. Его меньше всего, считаем М соли, 

предпологая, что в молекуле 1 атом Fe: 

m =  = 14,3 

M =  = 159 



Из возможных вариантов подходит KFeS2 

6Fe
0
 + 4K2CO3 + 13S

0
 → 6KFe

+3
 + K2 O4 + 4 CO2 

Fe
0
 – 3  → Fe

+3                     
6 

2S + 4  → 2S
-2 

    24     6 

S – 6  →                             1 

Структура: цепочечные ионы, образованные тетраэдрами FeS4 путѐм 

обощения противоположных рѐбер, между цепями – катиона К
+
. 



11 КЛАСС 

1. Тесты 

1. А 

2. Б 

3. Б 

4. Б 

5. А 

6. В 

7. Б 

8. В 

9. А 

10. В 

 2. Задача (10 баллов) 

1) Найдѐм массу углеводов (усвояемых): 

m (углеводов)= 62/4,2=14,76 (г)                                                                           

Найдѐм массу воды в яблоке: 

m(Н₂О)=120-14,76=105,24 (г) 

Найдѐм массовую долю воды в яблоке: 

ω(Н₂О)=105,24/120,0=0,887 или    % ω(Н₂О)=0,887×100=87,7% 

2) Переведѐм массу одного фунта в граммы: 

m (Paund)=1000/2,205=453,5 (г) 

Найдѐм массу углеводов в 50 г орехов:   m (углеводов)=214×50/453,5=23,6 (г) 

Найдѐм массу жиров в 50г орехов:   m (жиров)=160×50/453,5=16,1 (г) 

Найдѐм массу белков в 50 г орехов:   m (белков)=79×50/453,5=8,7 (г) 

Найдѐм количество больших калорий в 50 г орехов. 

(8,7×4,2)+(16,1×9,3)+(23,6×4,2)=285,39 (Кал) 

Найдѐм массу орехов в которых содержится 2600 Кал:  

m (орехов)=50×2600/285,39=455,5 (г) 

Можно сказать, достаточно фунта орехов. Но такое питание является: 

во-первых – однообразным, вследствие чего человек не будет получать 

необходимого количества витаминов и минеральных веществ. 



Во-вторых – рекомендуемое соотношение для жизнедеятельности человека 

У: Ж:Б=4:1:1,а у орехов это отношение  равно 2,71:1,85:1, т.е. недостаток 

углеводов и большой избыток липидов. 

3. Задание (15 баллов) 

Найдѐм Кр 

Кр =  =  = 4 

Обозначим количество моль эфира x.  Тогда в состоянии равновесия: 

1)  = 4;           = 4; 

х² = 4x(2-3х+х²) 

3х² - 12х + 8 = 0 

Х = 0,854 (моль) 

2)  = 4 

3х²-9х+4=0 

Х = 0,543  (моль) 

3)  

4х²=х²+4х+3 

3х²-4х-3=0               х=-0,535 

Равновесие: 

1+(-0,535)=0,465 (моль) 

4) =4;           

         =2 

 3х = 1                 х =⅓  

Равновесие: 

1+⅓=1,333 (моль) 

 

 

 



4. Задание (15 баллов) 

+5ē+MnO₄⁻+8H⁺  Mn²⁺+4H₂O    |   2 

-2ē+HNO₂+H₂O  NO₃⁻+3H⁺        |   5 

_________________________________ 

2MnO₄⁻+5HNO₂+6H₂O→2Mn²⁺+5NO₃⁻+3H₂O 

 

-2ē+H₂C₂O₄  2CO₂↑+2H⁺ 
+5ē+MnO₄+8H⁺  Mn²⁺+4H₂O 

_____________________________________ 

2MnO₄²⁻+5H₂C₂O₄ +6H⁺→2Mn²⁺+8H₂O+10CO₂ 
 

  =  +   

            (1/5)                             (1/2)                                 (1/2)                        

  = +  

5С×В=( ×F+E×D)×2 

C(NaNO₂)=  =  =  

=    

  

  A=   

 

5. Задание (20 баллов)  

Соединение, которое во время бромирования образует вещество С₃Н₅ОBr 

вероятно С₃Н₆О. 

Поскольку спектр ПМР исходного вещества имеет только один сигнал, то 

атомы водорода (Гидрогена) в нем эквивалентны в структурном отношении. 

Этим требованиям отвечает ацетон (А) , который при бромировании 

даѐт бромацетон (БОВ)  (В) 

Вещество С вытесняет СО₂ из NaHCO₃- это карбоновая кислота. Поскольку 

она при горении выделяет в 3 раза больше СО₂, чем в реакции с NaHCO₃, 

следовательно, простейшая формула и наиболее вероятная  

Н₃С-СН₂-СООН    (С)  пропановая кислота 



Правильность подтверждается тем, что бромацетон при последовательной 

обработке щелочью и кислотой претерпевает перегруппировку Фаворского 

Бромирование пропановой кислоты в присутствии фосфора, в зависимости от 

его количества, приводит либо к 2-бромпропановой кислоте: 

DA 

(каталитическое количество Р₄) 

либо к бромангидриду этой кислоты: 

DБ    

H₃C-CHBr-COBr      (избыток  Р₄) 

 

Оба (DA и DБ) реагируют со щелочью, причѐм в зависимости от еѐ 

количества могут образоваться: 

H₃C-CHBr-COONa     H₃C-CHBr-COOH                     H₃C-CH(OH)-COONa 

из  DA и DБ из  DБ     изDA и DБ 

 

(Br)  (Br) 

                             R – изомер                            S – изомер  



ЗАВДАННЯ III ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 

(ЛУГАНСЬК – 2012, ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР)            10 КЛАС 

I. Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. 

Правильна відповідь на кожне завдання - 1 бал. 

1. Указати загальну формулу етиленових вуглеводнів:  

а) 2n nC H ; 

б) 2 2n nC H ;  

в) 2 6n nC H ; 

г) 2 2n nC H . 

2. Указати кількість спільних електронних пар, які є між атомами Карбону в молекулі етилену: 

а) одна;                                                                       

б) дві;  

 в) три; 

 г) чотири. 

3. Указати сумарну кількість атомів Карбону й Гідрогену в молекулі гекс-1-ену: 

а) 10; 

б) 18;  

в) 20;  

г) 23. 

4. Указати структурну формулу ізомеру пент-1-ену: 

  
5. Указати реагент для якісного визначення етилену: 

а) вода; 

б) водень; 

в) калій тетраоксоманганат (VII); 

г) галогеноводні 

6. Указати реакцію, у якій нікель або платина виступають як каталізатор: 

а) гідратація етену; 

б) гідрування пропену; 

в) окиснення бут-2-ену; 

г) хлорування етену. 

7. Указати, що можна спостерігати, коли крізь розчин калій тетраоксоманганат (VII) 

пропускають етен:  

а) виділення бурого газу;  

б) випадання жовтого осаду; 

в) знебарвлення розчину; 

г) розігрівання речовини. 

8. Доповнити твердження правильно: «Геометрична ізомерія властива….» 

а) алканам; 

б) алкенам; 

в) насиченим жирам; 

г) спиртам. 

9. Доповнити твердження правильно: «Коли однакові радикали розміщуються в просторі по 

один бік від площини С = С зв’язку, ми маємо…» 

а) конформацю; 

б) таутомерію; 

в) транс-конфігурацію; 

г) цис-конфігурацію. 

10. Указати групу речовин, які взаємодіють з пропеном:  

a) NaOH, HBr, KMnO4, H2; 

б) KMnO4, H2, CaO, Ca(OH)2; 

в) KMnO4, HBr, H2, NaOH; 

г) H2, Cl2, KMnO4, HCl. 



Завдання II – V із відкритою відповіддю. Вони передбачають записи розв’язків задач, 

розрахунків, міркувань.    

II. Завдання (10 балів). 

Визначте кількість теплоти, що виділяється при гасінні 100 кг негашеного вапна (кальцій 

оксиду) водою, якщо стандартні теплоти утворення реагуючих речовин дорівнюють: 

ΔН
0
 CaO(к) = – 635,1 кДж/моль; 

ΔH
0 
Ca(OH)2(к) = – 986,2 кДж/моль; 

ΔH
0 
H2O(ж) = – 285,84 кДж/моль. 

IІІ. Завдання (10 балів). 

У закритій посудині місткістю 0,05 м
3
 знаходиться 1 моль речовини А і 12 моль  

речовини Б. У результаті реакції  А + 4Б = В  установилася рівновага. Загальний тиск у 

рівноважному стані системи складає 4,51·10
5
 Па. Вичисліть рівноважні концентрації усіх 

реагентів при 298 К. Система підкоряється законам ідеального газоподібного стану. 

IV. Завдання (15 балів). 

У 1865 році німецький хімік В. Лоссен отримав безбарвні гігроскопічні кристали нової 

речовини, розчинення яких у воді давало розчин із лужною реакцією. Речовина 

взаємодіяла з хлоридною кислотою, утворюючи сіль. Хімічний аналіз показав, що у 

складі цієї солі є група ОН, яка при розчиненні солі у воді не дає гідроксид – аніона. 

Лоссен нагрів пробірку з невеликою порцією кристалів, унаслідок чого відбувся 

оглушливий вибух, а в лабораторії запахло аміаком. Коли кристал цієї сполуки внесли у 

водний розчин сірководню (гідроген сульфіду), то з розчину в осад виділилася сірка, і 

теж запахло аміаком. У водному розчині речовини Лоссена, що зберігався у відкритій 

колбі декілька діб, був виявлений нітрит-аніон. Урешті-решт, Лоссен установив склад 

отриманої ним речовини. А Ви зможете? Складіть структурну формулу речовини 

Лоссена, запишіть рівняння усіх хімічних реакцій, для окислювально-відновних процесів 

наведіть електронний баланс. 

V. Завдання (20 балів). 

Ретельно перемішують 5 г відновленого воднем заліза (у порошку), 30 г калій карбонату і 

30 г сірки, заповнюють отриманою сумішшю фарфоровий тигель з кришкою й повільно 

нагрівають впродовж 1 години при температурі яскраво-червоного каління. Після 

повільного охолодження плав багаторазово обробляють теплою водою, поки не 

залишаться тільки рудувато-фіолетові блискучі голки. Кристали промивають водою і 

спиртом, і сушать при 100 °С. Утворюється 14 г солі (вихід 98%). Визначте склад і масу 

плава, враховуючи вихід кінцевого продукту; складіть рівняння окислювально-

відновного процесу, використовуючи метод електронного балансу або напівреакцій. 

Складіть структурну формулу солі, що утворилася. 

 



ЗАВДАННЯ III ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 

(ЛУГАНСЬК – 2012, ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР)               11 КЛАС 

I. Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна 

відповідь на кожне завдання - 1 бал. 

1. Доповнити твердження правильно: «Для бензену характерним є наявність…»  

а) єдиної π-системи з рівномірним розподілом 

електронної густини;  

б) sp-типу гібридизації;  

в) p-р спряження; 

г) sp
2
d

3
-типу гібридизації. 

2. Доповнити твердження правильно: «Температури кипіння бензену та його гомологів…» 

а) нижчі за температури кипіння насичених 

вуглеводнів з такою ж кількістю атомів Карбону;  

б) дещо вищі за температури кипіння насичених 

вуглеводнів з такою ж кількістю атомів Карбону; 

в) одинакові з температурами кипіння насичених 

вуглеводнів з такою ж кількістю атомів Карбону; 

г) нижчі за температури кипіння алкенів з такою 

ж кількістю атомів Карбону. 

3. Указати формулу 1,3,5 – тринітробензену  

 

4. Вибрати формулу можливого кінцевого продукту А відповідно до схеми хімічної реакції: 

 
5. Указати типи реакцій, які найбільш характерні для аренів:  

а) заміщення, приєднання, окиснення; 

б) крекінг,  полімеризація, горіння; 

в) окиснення, приєднання, ізомеризація, 

г) термічне розщеплення; гідроліз; окиснення. 

6. Указати схему реакції утворення фенолу:  

 
7. Указати клас сполук до якого відносять бензиловий спирт  

а) ароматичні кислоти; 

б) ароматичні спирти;  

в) насичені одноатомні спирти; 

г) феноли. 

8. Доповнити твердження правильно: «Кислотні властивості фенолів порівняно зі спиртами…»  

а) зменшуються;  

б) залишаються без змін; 

в) посилюються; 

г) зменшуються тільки у одноатомних 

9. Указати речовину, яку необхідно додати до фенолу для здійснення перетворення: 

фенол → калій фенолят 

а) калій карбонат; 

б) калій сульфат; 

в) калій хлорид; 

г) кальцинована сода. 

10. Указати речовину, з якою реагує як фенол так і пропан-1-ол:  

а) гідроген бромід; 

б) калій гідроксид; 

в) натрій; 

г) ферум (III) хлорид 



Завдання II – V із відкритою відповіддю. Вони передбачають записи розв’язків задач, розрахунків, міркувань.    

II. Завдання (10 балів).                                                                                                                                        1.

 Яблуко масою 120 г має калорійність 62 Кал. Вважаючи, що ця калорійність повністю обумовлена 

вуглеводами, розрахуйте масову частку води в яблуці, нехтуючи його не вуглеводними поживними речовинами і 

непоживними вуглеводами. 

2. У одному фунті ядер земляних горіхів міститься 214 г вуглеводів, 146 г жирів і 79 г білків. Вичисліть 

калорійність порції горіхів вагою 50 г. Яка кількість ядер земляних горіхів знадобилася б щодня людині з 

добовою потребою в енергії 2600 Кал, якби вона живилася тільки ними? Як відобразиться така "дієта" на здоров'ї 

людини? Для вирішення завдання використайте наступні дані: 

1 Кал (так звана "Велика калорія")  = 1 ккал; 1 кал = 4,184 Дж; 1 кг = 2,205 фунти. 

Повне окиснення (до СO2(г) і H2O(ж))  1 г жирів дає енергію рівну 9,3 Кал; 1 г вуглеводів дає 4,2 Кал; окиснення 

1 г білків до сечовини дає 4,2 Кал. 

III. Завдання (10 балів). 

При змішенні 1 моль оцтової кислоти й 1 моль етилового спирту в певних умовах реакція протікає за рівнянням:  

CH3COOH  +  C2H5OH  =  CH3COOC2H5  +  H2O. 

Досягши рівноваги в реакційній суміші знаходиться ⅓ моль кислоти, ⅓ моль спирту, ⅔ моль естеру і ⅔ моль води. 

Вичисліть кількість моль естеру, яка буде в реакційній суміші, що досягла рівноваги, за наступних умов 

початкової суміші: 

1) 1 моль кислоти, 2 моль спирту; 

2) 1 моль кислоти, 1 моль спирту, 1 моль води; 

3) 1 моль естеру, 3 моль води; 

4) 1 моль кислоти, 1 моль спирту, 1 моль естеру, 1 моль 

води. 

IV. Завдання (15 балів). 

Нітрит викликає у дітей хворобу метгемоглобінемію. У лабораторії нітрит-йони можна визначити 

колориметрично. Виконуючи аналіз, готують серію розчинів із різними концентраціями нітрит-йонів. 

Враховуючи, що нітрит-йони легко окислюються у присутності вологи, їх робочі розчини підлягають 

стандартизації. Для цього до нітритного розчину додають відомий надлишок стандартного розчину KMnO4 і 

розчин H2SO4. Потім до отриманого розчину додають відомий надлишок Na2C2O4, унаслідок чого розчин 

знебарвлюється. Нарешті, виконують зворотне перманганатометричне титрування отриманої суміші стандартним 

розчином KMnO4. 

1. Напишіть рівняння реакції нітрит-йонів із розчином KMnO4. 

2. Напишіть рівняння реакції, що відбувається при зворотному титруванні. 

3. Із використанням указаних нижче позначень запишіть формулу для розрахунку концентрації Нітрогену. 

A: мг/мл N у робочому розчині NaNO2. 

B: загальний об'єм (мл) використаного стандартного розчину KMnO4. 

C: молярна концентрація стандартного розчину KMnO4. 

D: загальний об'єм (мл) використаного стандартного розчину Na2C2O4. 

E: молярна концентрація стандартного розчину Na2C2O4. 

F: об'єм (мл) робочого розчину NaNO2, узятого для титрування. 

V. Завдання (20 балів). 

Розшифруйте схему перетворень :     

 

Відомо, що сполука A у спектрі протонного магнітного резонансу має один сигнал, сполука С реагує з натрій 

гідрокарбонатом із виділенням вуглекислого газу, об'єм якого в 3 рази менший, ніж об'єм вуглекислого газу,  

який отримали при спалюванні такої ж кількості речовини С. Напишіть структурні формули сполук A – E і 

назвіть їх. Напишіть рівняння усіх хімічних реакцій. Припустіть механізм перетворення речовини B у речовину 

C. Напишіть і назвіть можливі R-  і  S-ізомери речовини E. 



ЗАВДАННЯ III ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 

(ЛУГАНСЬК – 2012, ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР)             8 КЛАС 

 

I. Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну 

відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання - 1 бал. 

1. 1. Виберіть хімічне явище:  

а) почервоніння плодів восени; 

б) розчинення цурку у воді;  

в) плавлення свинцю; 

г) випаровування сухого льоду. 

2. 2. Укажіть спосіб розділення суміші річкового піску та кухонної солі: 

а) за допомогою магніту; 

б) нагріванням суміші;  

в) додаванням води та фільтруванням 

розчину; 

г) за допомогою електролізу. 

3. Виберіть формулу простої речовини:  

а) K2O; 

б) N2;  

в) CuSO4;  

г) H2S. 

4. Укажіть значення запису «5 Н2»: 

а) 5 атомів Гідрогену; 

б) 10 атомів Гідрогену;  

в) 10 молекул водню; 

г) 5 молекул водню. 

5. Розрахуйте масову частку  Цинку (%) у цинк оксиді: 

а) 50; 

б) 20; 

в) 10; 

г) 80. 

6. Укажіть коефіцієнти в рівнянні реакції «…P + …О2 → … Р2О5» відповідно:  

а) 2,3,5; 

б) 4,5,2; 

в) 2,5,4; 

г) 2,2,6. 

7. Обчисліть масу натрію (в г), яка реагує з 64 г сірки:  

а) 9,2;  

б) 23; 

в) 46; 

г) 92. 

8. Виберіть формулу речовини, яка складається з двох атомів Калію, атому Силіцію та 

трьох атомів Оксигену: 

а) CaSiO3; 

б) K2SiO3; 

в) К2CO3; 

г) CaCO3. 

9. Закінчіть рівняння реакції: « …  +  …  = 2 CuO» 

а) Cu і P; 

б) Na і О2; 

в) Cu і О2; 

г) 2 Cu і О2. 

10. Назвіть прізвище автора планетарної моделі атома:  

a) Скандій; 

б) Кріптон; 

в) Бор; 

г) Літій. 

 

 

 



Завдання II – V із відкритою відповіддю. Вони передбачають записи розв’язків задач, 

розрахунків, міркувань.    

II.  Завдання (10 балів). 

Чому при попаданні на шкіру великої кількості концентрованої сульфатної кислоти її ні 

в якому разі не можна відразу змивати водою? Як слід діяти? 

Концентровану сульфатну кислоту перевозять у сталевих цистернах. Після того, як усю 

кислоту виллють, цистерну необхідно герметично закрити. Чому? 

III. Завдання (15 балів). 

У побуті замість незручних номенклатурних назв речовин ми користуємося  

тривіальними назвами. Наприклад, сода буває: питна (харчова), кристалічна, 

кальцинована і каустична. Напишіть формули цих сполук? Дайте цим речовинам назви, 

що використуються в лабораторіях. Яка з названих речовин є найсильнішою основою? 

IV. Завдання (15 балів). 

До розчину масою 200 г з масовою часткою кальцій хлориду 5 % додали натрій карбонат 

масою 12,7 г. Крізь суміш, що утворилася, пропустили вуглекислий газ об'ємом 1,12 л, 

виміряний за нормальних умов. Визначте масу отриманого осаду й масові частки 

речовин у розчині, що утворився. 

V.   Завдання (20 балів). 

При наведенні порядку в хімічному кабінеті, у шафі знайдено дві склянки з невідомими 

реактивами. На етикетці першої склянки вказано, що масова частка металічного елемента 

в кристалогідраті середнього сульфату становить 8,1%, а Оксигену – 72,1%. Визначте 

формулу кристалогідрату. Напишіть рівняння реакцій водного розчину цієї сполуки з 

розчином аміаку (усі можливі варіанти) та з надлишком розчину амоній карбонату. 

На етикетці другої склянки написано, що в оксиді одновалентного елементу масова 

частка одного з компонентів становить 11,11%. Визначте формулу цього оксиду. 

 

  

  

 



ЗАВДАННЯ III ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 

(ЛУГАНСЬК – 2012, ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР)           9 КЛАС 

I. Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. 

Правильна відповідь на кожне завдання - 1 бал. 

1. Доповнити твердження правильно: «Стан sp
3
 - гібридизації це:…» 

а) результат гібридизації однієї s- і однієї p-

атомних орбіталей. 

б) результат гібридизації однієї s- і двох p-

атомних орбіталей; 

в) результат гібридизації однієї 2s- і трьох 2p-атомних 

орбіталей; 

г) результат гібридизації двох s- і трьох p-атомних 

орбіталей; 

2. Доповнити твердження правильно: «σ-зв'язок утворюється в результаті перекривання…» 

а) sp – sp гібридних орбіталей вздовж осі, що 

з’єднує ядра двох атомів; 

б) sp – sp гібридних орбіталей 

перпендикулярно до осі, що з’єднує ядра двох 

атомів; 

в) pp – pp гібридних орбіталей вздовж осі, що з’єднує 

ядра двох атомів; 

г) ss – pp гібридних орбіталей перпендикулярно до 

осі, що з’єднує ядра двох атомів. 

3. Доповнити твердження правильно: «При перекриванні атомних орбіталей виникають дві 

молекулярні орбіталі, які називають…»  

а) лише асиметричні; 

б) асиметричні та симетричні; 

в) лише зв’язуючі; 

г) зв’язуючі й розпушуючі (антизв’язуючі). 

4. Указати кількість С-Н зв’язків у молекулі метану CH4:  

а) один; 

б) два; 

в) чотири; 

г) п’ять. 

5. Доповнити твердження правильно: «Передача електронного впливу шляхом зміщення електронної 

густини, яка найчастіше відбувається за σ і π-зв’язками, називається…»  

а) атомним ефектом; 

б) іонним ефектом; 

в) електронним ефектом; 

г) ефектом поля. 

6. Доповнити твердження правильно: «Ізомерія – явище існування речовин…»  

а) з однаковим якісним і кількісним складом, 

фізичними та хімічними властивостями; 

б) з однаковим якісним складом, але різним 

кількісним, а отже з різними фізичними та 

хімічними властивостями; 

в) з однаковим якісним і кількісним складом, але 

різною будовою і фізичними та хімічними 

властивостями; 

г) з двома подвійними зв’язками, однаковими 

фізичними та хімічними властивостями. 

7. Вибрати групу молекул, ізомерія яких зумовлена ізомерією карбонового скелету:  

  
8. Доповнити твердження правильно: «Структурну теорію будови органічних сполук у 1861році 

запропонував…» 

а) О. Бутлеров; 

б) А. Кекуле; 

в) Г. Кольбе; 

г) А. Купер. 

9. Указати схему реакції заміщення:  

 
10. Доповнити твердження правильно: «Довжина зв’язку – це…»  

а) відстань між ядрами атомів Карбону; 

б) відстань між окремими молекулами; 

в) відстань між ядрами окремих атомів, які його 

утворили; 

г) відстань між окремими атомами. 



 

Завдання II – V із відкритою відповіддю. Вони передбачають записи розв’язків задач, розрахунків, 

міркувань.    

II. Завдання (10 балів). 

Чому для сушки газоподібних HBr і HI не можна використовувати кальцій хлорид і концентровану 

сульфатну кислоту? Як ці гази отримують у лабораторії,  чим їх краще сушити? 

III. Завдання (15 балів). 

Змішують попарно водні розчини: 

a) Cu(NO3)2 и Na2SO4; 

б) BaCl2 и K2SO4; 

в) KNO3 и NaCl; 

г) AgNO3 и KCl; 

д) Ca(OH)2 и HCl. 

У яких із наведених випадків реакції практично відбуваються до кінця? Чому? У яких випадках у 

розчинах буде присутнім суміш іонів? Чому? Складіть для усіх цих реакцій молекулярні й              

іонно-молекулярні реакції. Наявність сумішей покажіть знаком оборотності. 

IV. Завдання (15 балів). 

До 40 г води додали 8 г суміші натрію й натрій оксиду; у результаті утворився 25% розчин лугу. 

Вичисліть вміст натрію (в %) у вихідній суміші. Перерахуйте масову частку лугу в молярну 

концентрацію, якщо густина отриманого розчину 1,275 г/см
3
. 

V.   Завдання (20 балів). 

Слаборозчинну бінарну сіль одновалентної міді масою 10 г розчинили під вакуумом у водному розчині 

аміаку, що містить надлишок амоній хлориду. Потім додали 20 г гідроксиламіній хлориду, що привело 

до знебарвлення розчину. Після цього через отриманий розчин пропустили безбарвний бінарний газ із 

балона, масова частка Карбону в якому складає 92,3%. У результаті утворився світло-червоний 

пластівчастий (хлопьевидный) осад, який відфільтрували, послідовно промили водою та ацетоном, і 

висушили (усі реакції проводили у вакуумі). У результаті отримали 8,5 г нової солі (вихід вважати 

кількісним). Визначте початкову й кінцеву солі та опишіть хімічні процеси, що протікають у ході 

експерименту. 
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Завдання для конкурсних іспитів з хімії 

ХVІ обласного конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт 

Луганського територіального відділення Малої академії наук України, 

2010 рік 
 

9 клас 
 

І рівень 
 

1. Виберіть характеристику, яка для елементів періодично змінюється: 
 

А заряд ядра атома   

Б відносна атомна маса   

В число енергетичних рівнів в атомах   

Г число електронів на зовнішньому енергетичному рівні атомів   
 

2. Виберіть електронну формулу Сульфуру: 
 

А 42622 33221 pspss     

Б 60622 33221 pspss    

В 422 221 pss    

Г 8262622 3433221 dspspss    

 

3. Укажіть характер зміни властивостей оксидів при збільшенні ступеня 

окиснення елемента: 
 

А посилюються кислотні властивості   

Б посилюються основні властивості   

В змінюються залежно від типу елемента   

Г змінюються не закономірно   
 

4. Укажіть характеристику елемента, в ядрі атома якого міститься 12 протонів: 
 

А утворює водневу сполуку типу RH    

Б має в електронній оболонці 10 електронів   

В знаходиться в другому періоді періодичної системи   

Г знаходиться у ІІ А групі   
 

5. Виберіть поняття, яке визначає здатність елемента утворювати певну 

кількість зв’язків у сполуці: 
 

А гібридизація   

Б валентність   

В полярність   

Г електронегативність   
 

6. Виберіть чинник, що впливає на довжину хімічного зв’язку: 
 

А електронегативність атомів, що утворюють зв’язок   

Б радіуси атомів, що утворюють зв’язок   

В ефективні заряди атомів, що утворюють зв’язок   

Г полярність зв’язку   
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7. Виберіть хімічний елемент, який більше здатний віддавати електрони, ніж 

приєднувати: 
 

А Азот   

Б Кисень   

В Неон   

Г Натрій   
 

8. Виберіть твердження, що розкриває зміст числа Авогадро, яке показує 

кількість атомів або молекул, що: 
 

А вступає в реакцію   

Б міститься в одному грамі речовини   

В міститься в одному молі речовини   

Г міститься в одному літрі речовини   
 

9. Укажіть валентність Гідрогену в сполуках: 
 

А ІІ   

Б ІІІ   

В ІV   

Г І   
 

10. Укажіть визначення відновника: 
 

А речовина, яка віддає електрони і при цьому окиснюється   

Б речовина, яка віддає електрони і при цьому відновлюється   

В речовина, яка приймає електрони і при цьому окиснюється   

Г речовина, яка приймає електрони і при цьому відновлюється   
 

11. Укажіть формулу сполуки, в якій Нітроген має валентність ІІ: 
 

А NO    

Б ОN2    

В 32ОN    

Г 
2NО    

 

12. Розрахуйте відносну молекулярну масу 33BOH : 
 

А 98   

Б 62   

В 28   

Г 60   

 

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

водою: 
 

А утворюється продукт реакції з кількістю речовини 0,01 моль   

Б маса води, що прореагувала – 1,8 г   

В кількість речовини 3SO , що вступила в реакцію, дорівнює 1 моль   

Г маса продукту реакції більше 10 г   
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14. Виберіть йон, який зумовлює кисле середовище водних розчинів: 
 

А ОH3    

Б ОH    

В Cl    

Г Na    
 

15. Виберіть частинки речовини, завдяки яким розчин проводить електричний 

струм: 
 

А молекули розчиненої речовини   

Б електрони   

В йони   

Г молекули полярного розчинника   
 

16. Виберіть твердження щодо реакції обміну: 
 

А у ній беруть участь лише прості речовини   

Б у ній беруть участь прості та складні речовини   

В у ній беруть участь лише складні речовини   

Г у ній беруть участь лише неорганічні речовини   
 

17. Виберіть хімічну ознаку основи за здатністю взаємодіяти: 
 

А з основними сполуками   

Б з кислотними сполуками   

В як із кислотними, так і з основними сполуками   

Г з водою   
 

18. Виберіть формулу лугу: 
 

А 2OHBe    

Б 2OHMg    

В 2OHCu    

Г 2OHBa    

 

19. Виберіть ступінь окиснення фосфору у сполуці, яка утворюється при 

згорянні фосфору в надлишку кисню: 
 

А 3    

Б 5    

В 3    

Г 1   
 

20. Розрахуйте кількість речовини (моль) кисню об’ємом 11,2 л (н.у.): 
 

А 1,0   

Б 0,5   

В 2,0   

Г 0,1   
 



 4 

ІІ рівень 

 

1. Установіть відповідність між видом частинки та її характеристикою: 
 

Частинка: Характеристика:   

1 

2 

ядро 

протон 

А позитивно заряджена частина атома, в 

якій зосереджена практично вся його маса 

  

3 

4 

електрон 

нейтрон 

Б частинка з масою спокою кг31101,9  і 

негативним зарядом Кл19106,1  

  

  В електронейтральна частинка з масою 

спокою кг271067,1  

  

  

  Г частинка з масою спокою кг271067,1  і 

позитивним зарядом Кл19106,1  

1  

2  

  Д область простору, в якому велика 

ймовірність перебування електрона 

3  

4  

 

2. Укажіть атом елемента, який  має електронну будову іону Cl : 
 

А Na    

Б Ar    

В Mg    

Г Ne    

 

3. Виберіть валентність і ступінь окиснення атома Нітрогену в молекулі 2N : 
 

А 3 та 0   

Б 1 та +1   

В 1 та +3   

Г 3 та +3   

 

4. Виберіть рядок, у якому перелічені сполуки з ковалентним полярним типом 

зв’язку: 
 

А 2233 ,,, SOCONHРH    

Б SKCaOCaClNaCl 22 ,,,    

В 2222 ,,, OHClN    

Г CaSONaCaBrKCl ,,, 22    

 

5. Виберіть молекулу, в якій існує потрійний зв’язок: 
 

А 2N    

Б 2O    

В 2F    

Г 2H    
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6. Виберіть формулу сполуки, яка може бути лише відповідником: 
 

А 4HClO    

Б 4KMnO    

В SNa2    

Г 722 OCrK    

 

7. Виберіть речовини CBA ,,  і D  для здійснення перетворень згідно зі схемою 

DоксидкислотнийСсільВгідроксидАоксидосновний : 
 

А ONa2    

Б ZnO    

В NaOH    

Г 32CONa    

Д 2OHCu  1  

Е 4CuSO  2  

Є 2CO  3  

Ж 3SO  4  

 

8. Виберіть хімічні елементи, щодо яких Силіцій виявляє відновні властивості: 
 

А Магній   

Б Ферум   

В Оксиген   

Г Хлор   
 

9. Розрахуйте масу кисню об’ємом 3,36 л (н.у.): 
 

А 3,70   

Б 4,80   

В 4,50   

Г 5,07   
 

10. Виберіть речовину, з якою взаємодіє силіцій (IV) оксид: 
 

А йод (V) оксид   

Б сульфур (VІ) оксид   

В вода   

Г кальцій оксид   
 

11. Встановіть відповідність формул основ оксидам 
 

Оксид: Основа:   

1 FeO  А 2OHFe  1  

2 32OFe  Б 3OHCr  2  

3 CrO  В 3OHFe  3  

4 32OCr    4  
 



 6 

12. Розрахуйте масову частку Натрію в сполуці ONa2 : 
 

А 0,37   

Б 0,74   

В 0,23   

Г 0,96   

 

13. Укажіть продукти. які утворюються при взаємодії калію з водою: 
 

А OK2  та 2H    

Б OK2  та 2O    

В KOH  та 2O    

Г KOH  та 2H    

 

14. Розташуйте сполуки за збільшенням валентності Нітрогену: 
 

А 3NH  1  

Б ON2  2  

В 2NO  3  

Г NO  4  

 

15. Виберіть речовини, штучно одержані людиною: 
 

А питна сода   

Б крейда   

В сульфатна кислота   

Г кварц   

Д кухонна сіль   
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ІІІ рівень 

 

1. Із запропонованих електронних структур частинок побудуйте послідовність, 

що відповідає схемі перетворення ClClCl o  
 

А 42622 33221 pspss     

Б 32622 33221 pspss    

В 62622 33221 pspss  1  

Г 52622 33221 pspss  2  

Д 61622 33221 pspss  3  

 

2. Установіть відповідність між кількістю протонів і електронів та частинкою 
 

Кількість протонів та електронів: Частинка:   

1 р17  і е18  А 2S    

2 р11  і е10  Б Cl  1  

3 р16  і е18  В 4C  2  

4 р6  і е2  Г Na  3  

  Д 3N  4  

 

3. Установіть відповідність між формулою речовини та молярною масою: 
 

Формула речовини: Молярна маса, г/моль   

1 43POH  А 90    

2 2OHFe  Б 200  1  

3 2CaBr  В 65  2  

4 2NaBrO  Г 98  3  

  Д 135  4  

 

4. Виберіть речовини BA,  і C  для здійснення перетворень згідно зі схемою 

232 NOCuCuClCuOCu CBA  
 

1 OH2    

2 3AgNO    

3 NaCl    

4 HCl  А  

5 3HNO  В  

6 2O  С  

 

 

5. Складіть рівняння реакцій відповідно до схеми перетворень: 

CuONOCuHNONONONHN
233232 : 
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6. Підберіть коефіцієнти в рівнянні реакції методом електронного балансу, 

укажіть окисник і відповідник: 
OHSOKMnSOSSOHKMnOSH 24244242  

 

7. Спалили г8,54  невідомого двовалентного металу в надлишку кисню. Добули 

оксид металу, що повністю розчинили в надлишку хлоридної кислоти. При 

взаємодії добутого розчину з надлишком розчину калій сульфату 

утворюється г2,93  білого осаду. Визначте вихідний метал. 

 

8. Установіть відповідність між формулою оксиду та елементом: 
 

Формула оксиду: Елемент   

1 EO  А Ag    

2 OE2  Б Al  1  

3 32OE  В Si  2  

4 2EO  Г Ne  3  

  Д Zn  4  

 

9. При термічному розкладі ферум (ІІІ) гідроксиду масою г8,82  одержали 

моль3,0  ферум (ІІІ) оксиду. Визначте ступінь перетворення ферум (ІІІ) 

гідроксиду (в %). 

 

10. Виберіть реакції, у результаті яких можна одержати натрій гідроксид: 

 

А OHNaCl 2    

Б KOHNaNO3    

В 242 OHBaSONa    

Г OHNa 2    

 



РОЗВ’ЯЗКИ ЗАВДАНЬ  ТЕОРЕТИЧНОГО ТУРУ III ЕТАПУ 

ВСЕУКРАЇНСКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ-2011 

8 КЛАСС 

Завдання № 1 

а) не существует, на втором уровне нет d – подуровня. 

б) существует, например, Сульфур +6. 

в) не существует, поскольку после 4s заполняются 3d   

 орбитали. 

г) не существует, так как более выгодно полное  

заполнение d-орбиталей. 

д) существует, например, Br
+5

. 

Завдання № 2 

Из каждого моля исходных веществ образовалось то же 

количество углекислого газа: 

 

NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2 

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2 

 

Потеря массы (в долях от исходной навески) составит 

для соды: 

2

3

(CO ) 44 /
0,524

(NaHCO ) 84 /

M г моль

M г моль
 

Для мела: 

2

3

(CO ) 44 /
0,440

(CaCO ) 100 /

M г моль

M г моль
 

Следовательно, стакан с пищевой содой потеряет в 

массе более 52%, а стакан с мелом – только 44%. Поэтому 

равновесие нарушится, и стакан с мелом перевесит стакан с 

содой. 

К тому же, в меле как в горной породе часто 

содержится и некарбонатная часть – например, 

формованный школьный мелок на 40 % состоит из 



собственно мела (кальций карбонат) и на 60 % из гипса 

(кальций сульфат). Это приведет к тому, что углекислоты из 

такого мела выделится еще меньше. 

Завдання № 3 

Гидролиз – разложение водой. 

Так образовалась плавиковая кислота, а это раствор HF, 

то один из простых газов – это фтор. 

Найдем содержание фтора во фтороводороде. Так как 

М (HF) = 20.0063 г/моль, то фтора 1 моль (18.9984 г).  

Масса второго элемента равна 60,9 – 19 = 41,9 г. 

Так как фтор всегда одновалентный, то, по 

стехиометрическим законам, количество моль второго 

элемента может быть: 1 моль, 0,5 моль, 0,33 моль, 0,25 моль 

и т.д. Этому количеству соответствуют молярные массы 

41,9 г/моль, 83,8 г/моль, 125,7 г/моль, 167,6 г/моль и т.д. Как 

простой газ это может быть только криптон – 83,8 г/моль, 

значит: 

2KrF2 + 2H2O → 2Kr↑ + 4HF + O2↑ 

Химическая связь может образовываться за счет 

вакантных орбиталей криптона. 

       Завдання № 4 

Найдем массу раствора: 

m (р-ра) = 50 + 750 = 800 (г) 

Найдем молярную массу CuSO4∙5H2O 

M(CuSO4∙5H2O)=64+32+64+(5×18)=160+90=250(г/моль)  

Найдем количество купороса в 50 граммах: 

 (CuSO4∙5H2O) = 50 / 250 = 0,2 (моль) 

Количество безводного сульфата будет таким же. 

Найдем его массу в 50 г купороса: m(CuSO4)=160∙0,2 = 32(г) 

Найдем массовую долю CuSO4 в растворе: 

ω (CuSO4) = 32 100

800
= 4% 



       Завдання № 5 

Молярная масса остатка составляет М1 = D(H2) ∙ 2 = 16 

× 2 = 32 (г/моль). 

Эта масса соответствует кислороду О2. 

В продуктах реакции второй газ составлял ровно 

половину от продуктов реакции, значит, молярная масса 

второго газа М2 = 1,31 ∙ 29 ∙ 2 – 32 = 43,98 (г/моль), что 

может соответствовать газам CO2, N2O, C3H8. 

Раствором барий гидроксида может поглощаться CO2. 

Тогда в смеси после реакции могут быть CO2 и O2 – 

(избыток) (1:1). 

Такая смесь может образоваться после взаимодействия 

CO и O2 (в избытке O2): 2CO + O2 → 2 CO2. 

Тогда исходная газовая смесь – CO и O2 в соотношении 

2:(1+2=3), или 40% CO и 60 % O2. Состав смеси после 

реакции: CO2 (50%), O2 (50%). 

 

9 КЛАСС 

Завдання № 1 

Масса соли: 80 ∙ 0,05 = 4 г. 
4

0,02
80 x

 

x = (4/0,02) – 80 = 120 г.  

 

Завдання № 2 

VO
3–

 –степень окисления ванадия –1, если бы 

существовал - был бы супер восстановителем. 

Вольфрам +6 – максимальная степень окисления, 

восстановителем быть не может. 

Йод со степенью окисления – 2 был бы тоже 

восстановителем. 



Hg
2+

  - практически нет. Ртуть может становиться +4 в 

случае распаривания устойчивой 6d
10

 оболочки (например, 

со фтором). 

Hg2
2+ 

 - может и относительно легко (кислород, 

азотная) 

Завдання № 3  

Так как газ Б бинарный, обрабатывали металл А, а в 

соединении есть Гидроген и Нитроген, то можно 

предположить, что этот газ аммиак (газ Б). 

Молярную массу металла можно установить из состава 

соединения В, в составе которого исходя из 

вышесказанного три элемента: 

Гидроген 5,17 / 1 = 5,17 

Нитроген 35,9 / 14 = 2,564 

Т.е. отношение 2 : 1. 

Металл 100 – (5,17+35,9) = 58,9% 

Приведенная к одному Нитрогену масса 58,9 / 2,564 = 

22,98, что соответствует натрию (металл А) 

Реакция 2Na + 2NH3 → 2NaNH2 + H2 

Образуется амид натрия (соединение В) 

Взаимодействие с оксидом нитрогена:  

2 NaNH2 + N2O → NaN3 + NaOH + NH3 

или NaNH2 + N2O → NaN3 + H2O (менее корректно, 

амид гигроскопичен) 

Азид натрия – соединение Г. 

При нагревании выделяет азот, который не загрязнен 

сопутствующими газами: 2NaN3 → 2Na + 3N2 

 

 

 

 

 

 



Завдання № 4  

 

 

 

Реакции присоединения протекают согласно правилу 

Марковникова. 

 



Завдання № 5  

Для решения данной задачи необходимо выяснить 

константу равновесия: 
2[ ]

[ ][ ]

B
K

A Б
 

В состоянии равновесия вещества В стало на 2 моля 

больше, чем было, поэтому для этих целей должно 

потребоваться по 1 молю веществ А и Б. Значит, их 

равновесные концентрации будут равны по 2 моля. Тогда: 
2[5]

6,25
[2][2]

K  

Подставим данные второй части задачи, считая, что 

прореагировавшее количество А или Б равно х. 
2[1 2 ]

6,25
[3 ][2 ]

х
K

х х
 

2

2

1 4 4
6,25

6 5

х x

х х
 

 
2 21 4 4 37,5 31,25 6,25х x х х  

 
22,25 35,25 36,5 0х х  

Один положительный корень, равный 0,96. 

Находим равновесное число молей 

А: 3 – 0,96 = 2,04; Мольная доля 2,04/6 = 0,34 

Б: 2 – 0,96 = 1,04; Мольная доля 1,04/6 = 0,173 

В: 1 + (2 ×0,96) = 2,92; Мольная доля 2,92/6 = 0,487 

 

 



 

10 КЛАСС 

Завдання № 1 

Ba
2+

 + SO4
2–

 → BaSO4 

BaCl + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl 

M (BaCl ∙ 2H2O) = 244 (г/моль) 

ν (BaCl ∙ 2H2O) = 0,3025

244
= 0,00124 (моль) 

По уравнению реакции хлорид бария и серная кислота 

реагируют эквимолярно, поэтому ν (H2SO4) = 0,00124 (моль) 

m (H2SO4) = 98 ∙ 0,00124 = 0,1215 (г)  

Найдем массу раствора H2SO4: 

m (р-ра H2SO4) = 0,1215 100

4
=3,038 (г) 

Так как плотность раствора около единицы, то объем 

раствора около 3,04 (см
3
) 

      Завдання № 2 

Учитывая, что потенциалы пар
2 2

0 0

/ /Fe Fe Cu Cu
E E , 

становится понятным, что растворяться будет железо: 

Fe → 2e
–
 + Fe

2+
 

При отсутствии ионов купрума вторая 

электрохимическая реакция в растворе происходить не 

будет, и в металле образуется избыток электронов. 

Вследствие этого на поверхности металла происходит 

процесс восстановления ионов гидрогена воды: 

H2O + 2e
–
 → H + OH

–
 

При наличии кислорода атомарный водород 

взаимодействует в ним: 

4H + O2 → 2H2O 

или в суммарном виде: 

O2 + 4e
–
 + 2H2O → 4OH

–
 



Таким образом, происходит кислородная 

деполяризация катода. В нейтральной среде  

Fe
2+

 = 2OH
–
 → Fe(OH)2 

Далее происходит дальнейшее окисление 

4 Fe(OH)2 + O2 + 2 H2O → 4 Fe(OH)3 

Завдання № 3 
Найдем количество моль аммиака: 1,344 / 22,4 = 0,06 

моль. Будем считать, что плотность при растворении не 

изменилась, значит концентрация раствора 0,01 моль/дм
3
. 

Константа диссоциации определяется как  

64

3

[ ][ ]
1,75 10

[ ]

NH OH
К

NH
 

Если принять, что равновесная концентрация близка к 

исходной, так как основание слабое, а концентрации 

образующихся ионов равны х, то  
2

61,75 10
0,01

x
 

8 41,75 10 1,323 10x  

рOH = –lg 1,323 ∙10
–4

 = 3,88 

рН = 10,12 

 

Можно через квадратное уравнение более точно, ответ 

будет 10,61. 

Завдання № 4 
Анализ процесса кислотного гидролиза указывает, что 

аланин, глутамат и 4-гидроксипролин входят в молекулу 

пептида по 1 разу (из расчета молекулярной массы). 

При ферментативном гидролизе получена не смесь 

кислот, а кислота и пептид. Следовательно, в олигопептиде 

существует пептидная связь, образованная азотом пролина 

или 4-гидроксипролина. Следовательно, на концах цепи 

олигопептида стоят аланин и 4-гидроксипролин. 



В состав олигопептида не может входить глутамат, так 

как в этом случае изоэлектрическая точка была бы кислой 

среде, а не в нейтральной. Следовательно, в состав пептида 

входят не глутамат, а глутамин, который гидролизуется при 

кислотном гидролизе: 

 
 

Следовательно, олигопептид имеет следующее 

строение: 

 

 
 

Завдання № 5 

Исходя из условия, формула соединения А: МехГу 

Для соединения С: (МехГу + Г2 =) МехГу+2 

Исходя из этого, составим систему уравнений: 
Me

1 0,384 0,616;
Me Г

Me
1 0,651 0,349;

Me ( 2) Г

x

x y

x

x y

 

0,623 Me = Г;

1,87 Me = Г + 2Г;

х y

х y
 

 

Вычитаем первое из второго и делим на 2: 0,623 х 

Me = Г 

Подставляем это уравнение в первое и получаем у = 1. 



Если А – не Ag2F, то х = 1. 

Следовательно, исходя из 0,623 ∙ 1 ∙ Me = Г: Me = Г / 

0,623. 

Перебором галогенов находим возможные молярные 

массы металла: 

Если F, то M(Me) = 19
30,5

0,623
 Если Cl, то  

M(Me) = 35,5
57

0,623
 

Если Br, то M(Me) = 80
128,4

0,623
Если I, то 

 M(Me) = 127
204

0,623
 

Металл только один – таллий (204). Следовательно, 

соединения 

А – TlI 

С – TlI3 

В – TlaIb 

Определяем индексы в формуле В: 
127

0,555
204 127

b

a b
 

204а + 127b = 229b 

b = 2 

Так как TlI2 не существует, то Tl2I4 = Tl(TlI4) 

В растворе происходят следующие равновесные 

процессы: 

TlI = Tl
+
 + I

–
; 

Tl[TlI4] = Tl
+
 + [TlI4]

–
 = 2Tl

3+
 + 4I

–
 ; 

TlI3 = Tl
+
+I3

–
 = Tl

+
 + I2 + I

–
. 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

 Завдання № 1 

 

 



 

Завдання № 2 

 

Молярная масса соли CoCI3 ∙ 4NH3 = 233.5 г/моль 

Количество вещества соли 0,001 моль 

Молярная масса AgCl = 143.5 г/моль 

Количество вещества AgCl  = 0,001 моль 

Значит, во внешней сфере только один ион хлора. 

Следовательно, формула комплексной соли [Co(NH3)4CI2]Cl 

– хлорид тетрааминодихлоркобальта (III). 

Завдання № 3 

Получили 4KCN + ZnSO4 → K2[Zn(CN)4] + K2SO4 

K2[Zn(CN)4] + 4Cl2 → 4ClCN + 2KCl + ZnCl2 

М (KCN) = 65 (2 моля) 

М (ZnSO4 ∙ 7H2O) = 287.5 (0,52 моля) 

Цинк сульфат в небольшом избытке, расчет по 

цианистому калию. 

Образовалось 2 моля хлорциана, 44,8 л. 

Завдання № 4 

Молекулярная масса галогенпроизводных 52,25 ∙ 2 = 

104,5 (г/моль) 

Исходя из молярной массы, можно сделать вывод о 

том, что галогеном является хлор. 

Рассчитываем брутто-формулу: C5H9Cl  

Структурные формулы: 

 
 

При кипячении каждого из хлорпентенов в водно-

ацетоновом растворе на первой стадии происходит отрыв 

хлорид-аниона и образование одного и того же устойчивого 



карбокатиона аллильного типа, который при 

взаимодействии с молекулой воды выбросом протона 

образует смесь 3-х спиртов: цис- и транс-пент-2-ен-1-ола  и 

пент-1-ен-3-ола. Последний имеет асимметрический атом 

карбона, но при реакции катиона образуется его рацемат: 

 

 
Завдання № 5 

Так как продукт реакции в различных растворителях 

проявляется в виде двух наборов сигналов с различным 

соотношением интенсивностей, то можно сделать вывод, 

что «открытие» – это явление таутомерии. Таким образом, 

полученный продукт в растворах существует в виде двух 

таутомерных форм. Одна из них проявляется в спектре ЯМР 
1
Н в виде двух синглетов, что говорит о высокой симметрии  

молекулы: все атомы водорода проявляются в виде двух 

групп эквивалентных протонов, причем вицинальных 

соседних протонов рядом нет (т.к. сигналы синглетные). 

Вторая форма менее симметрична – протоны проявляются 

четырьмя группами сигналов, однако вицинальных атомов 

водорода у этих групп также нет. 

Ангидрид – активный ацилирующий реагент. В ацетоне 

существует два нуклеофильных центра, которые способны 



ацилироваться: атом оксигена и атом карбона метильной 

группы. Продукты, обладающие высокой степенью 

симметрии, образуются только при ацилировании атома 

карбона. 

 

 
 

Изобразим наиболее устойчивые таутомерные формы 

для подходящих продуктов моно- и бис-ацилирования: 

 
В случае продукта моноацилирования у 

соответствующего енола четыре группы эквивалентных 

протонов, а у енола продукта бисацилирования – три. 

Значит, мы имеем дело с первым продуктом – 

ацетилацетоном. 

Взаимодействие его с формиатом аммония приводит к 

образованию соответствующего енамина, для которого 

таутомерия не характерна: 

 



ЗАВДАННЯ 

III етапу Всеукраїнської олімпіади по хімії (Луганськ 2010) 
(теоретичний тур) 

8 клас 

1. Чи мають наступні вирази зміст? Відповідь поясніть. 1) молекула цукру; 2) 

молекула паперу; 3) атом Оксигену;  4) атом кисню; 5) молекулярна маса 

повітря; 6) молекула хлоридної кислоти; 7) молекула хлороводню; 8) 

молекулярна маса карбонатної кислоти; 9) хімічний елемент уран-238; 10) атом 

урану-238.  (10 балів). 

2. Три елементи А, Б и В належать до того ж періоду, що й вхідний до складу 

хлорофілу елемент – метал. Вища валентність за Оксигеном елементу А така ж, 

як і його валентність за Гідрогеном. Елемент Б є неметалом і утворює з 

елементом А сполуку, у якій на один атом А доводиться 4 атома Б. Елемент В 

енергійно реагує з елементом Б ( у вигляді простих речовин), утворюючи 

сполуку БВ. Назвіть елементи, позначені А, Б и В.  (10 балів). 

3. Яка сіль і в якій кількості утвориться при пропусканні 100 м
3
 коксового газу, що 

містить 15% аміаку (н.у.), через 10 дм
3 

78-процентного розчину сульфатної 

кислоти (ρ = 1,704 г/см
3
)?  (15 балів). 

4. Визначте найпростішу молекулярну формулу природної сполуки хрому – 

хромистого залізняку, знаючи його процентний склад: Fe – 25%, Cr – 46,43%, O – 

28,57%. Дайте цій сполуці систематичну назву.  (15 балів). 

5. Перетворення сірки можна уявити у вигляді наступного ланцюжка перетворень: 

 

 

Напишіть рівняння всіх реакцій і назви сполук, позначених буквами А – З. До 

чого призводить викид до атмосфери сполуки А? Що утворюється при 

розчиненні сполуки Б у сполуці В? Яке середовище й чому має водяний розчин 

сполуки Г? Де знаходять застосування речовини Д и Е? Які властивості має 

речовина Ж?  Що вийде при сплавлені речовини Ж з лугом?  (20 балів). 



ЗАДАНИЯ 
III этапа Всеукраинской олимпиады по химии (Луганск 2010) 

(теоретический тур) 

9 класс 

1. Лучше или хуже, чем в чистой воде, будет растворяться углекислый газ в 

растворах хлората (VII) аммония, бромида цинка, карбоната калия, ацетата 

натрия, нитрата алюминия? Ответ объясните, приведите необходимые уравнения 

реакций.  (10 баллов). 

2. Какой объем раствора с массовой долей сульфида натрия 8% (ρ = 1,07 г/см
3
) 

потребуется для полного осаждения Cu
2+

 из раствора, полученного обработкой 

хлоридной кислоты продукта прокаливания на воздухе 12,7 г меди. Составьте 

соответствующие уравнения реакций.  (10 баллов). 

3. К раствору, содержащему бромид калия массой 1,6 г, прибавили бром-сырец 

массой 6 г, имеющий примесь хлора. Смесь выпарили и остаток высушили. 

Масса остатка составила 1,36 г. Вычислите массовую долю (%) хлора в броме-

сырце. Какое оборудование и почему должно быть в лаборатории для 

проведения данного аналитического исследования?  (15 баллов). 

4. К бесцветному водному раствору вещества А при слабом нагревании прилили 

бесцветный раствор вещества Б. Полученный бесцветный раствор В имеет 

кислую среду и при дальнейшем приливании раствора Б приобретает 

коричневую окраску, образуя раствор Г. Если к раствору В прибавить на холоду 

раствор Б в избытке, коричневая окраска ослабевает, усиливаясь при нагревании. 

Попытка упарить раствор Г приводит к образованию окрашенных паров. Все 

упомянутые растворы дают осадок с раствором нитрата серебра. О каких 

веществах и процессах идет речь?  (15 баллов). 

5. На 60,04 г смеси перекиси и оксида бария подействовали 12,3%-ной сульфатной 

кислотой (ρ = 1,085 г/см
3
). По окончании реакции избыток кислоты 

нейтрализовали 80 см
3
 раствора Ва(ОН)2 (Сн.= 2,5 моль/дм

3
). После отделения 

осадка получили 351,33 г раствора, к пробе которого массой 5 г по каплям 

добавили подкисленный раствор KMnO4. При этом выделилось 108,3 см
3
 

кислорода (объем измеряли при 17
◦
 С и 740 мм рт. ст.). Вычислите: 

а) процентную концентрацию полученного раствора перекиси водорода; 

б) процентное содержание оксида бария в смеси; 

в) использованный объем раствора сульфатной кислоты. 

  (20 баллов). 

 

 

 

  



ЗАВДАННЯ 
III етапу Всеукраїнської олімпіади по хімії (Луганськ 2010) 

 (теоретичний тур) 

9 клас 

1. Краще або гірше, чим у чистій воді, буде розчинятися вуглекислий газ у 

розчинах хлорату (VII) амонію, броміду цинку, карбонату калію, ацетату натрію, 

нітрату алюмінію? Відповідь поясніть, приведіть необхідні рівняння реакцій.  

 (10 балів). 

2. Який об'єм розчину з масовою часткою сульфіду натрію 8% (ρ = 1,07 г/см3) буде 

потрібно для повного осадження Cu
2+

 з розчину, отриманого обробкою 

хлоридної кислоти продукту прожарювання на повітрі 12,7 г міді. Складіть 

відповідні рівняння реакцій.  (10 балів). 

3. До розчину, що містить бромід калію масою 1,6 г, додали бром-сирець масою 6 

г, що має домішку хлору. Суміш випарили й залишок висушили. Маса залишку 

склала 1,36 г. Обчисліть масову частку (%) хлору в бромі-сирці. Яке обладнання 

й чому повинне бути в лабораторії для проведення даного аналітичного 

дослідження?  (15 балів). 

4. До безбарвного водяного розчину речовини А при слабкім нагріванні долили 

безбарвний розчин речовини Б. Отриманий безбарвний розчин В має кисле 

середовище і при подальшому приливанні розчину Б набуває коричневе 

забарвлення, утворюючи розчин Г. Якщо до розчину В додати на холоду розчин 

Б у надлишку, коричневе забарвлення слабшає, підсилюючись при нагріванні. 

Спроба упарити розчин Г приводить до утворення пофарбованих парів. Усі 

згадані розчини дають осад з розчином нітрату срібла. Про які речовини і 

процеси йде мова?  (15 балів). 

5. На 60,04 г суміші перекису й оксиду барію подіяли 12,3%-ний сульфатною 

кислотою (ρ = 1,085 г/см
3
). По закінченню реакції надлишок кислоти 

нейтралізували 80 см
3
 розчину Ва(ОН)2 (Сн.= 2,5 моль/дм

3
). Після відділення 

осаду одержали 351,33 г розчину, до проби якого масою 5 г по краплях додали 

підкислений розчин KMnO4. При цьому виділилося 108,3 см
3
 кисню (об'єм 

вимірювали при 17
◦
 С и 740 мм рт. ст.). Обчисліть: 

а) процентну концентрацію отриманого розчину перекису водню; 

б) процентний вміст оксиду барію в суміші; 

в) використаний об'єм розчину сульфатної кислоти. 

  (20 балів). 

 



ЗАДАНИЯ 
III этапа Всеукраинской олимпиады по химии (Луганск 2010) 

(теоретический тур) 

8 класс 

1. Имеют ли следующие выражения смысл? Ответ объясните. 1) молекула сахара; 

2) молекула бумаги; 3) атом Оксигена;  4) атом кислорода; 5) молекулярная 

масса воздуха; 6) молекула хлоридной кислоты; 7) молекула хлороводорода; 8) 

молекулярная масса карбонатной кислоты; 9) Химический элемент уран-238; 10) 

атом урана-238. (10 баллов). 

2. Три элемента А, Б и В принадлежат к тому же периоду, что и входящий в состав 

хлорофилла элемент – металл. Высшая валентность по кислороду элемента А 

такая же, как и его валентность по водороду. Элемент Б является неметаллом и 

образует с элементом А соединение, в котором на один атом А приходится 4 

атома Б. Элемент В энергично реагирует с элементом Б (в виде простых 

веществ), образуя соединение БВ. Назовите элементы, обозначенные буквами А, 

Б и В.  (10 баллов). 

3. Какая соль и в каком количестве получится при пропускании 100 м
3
 коксового 

газа, содержащего 15% аммиака (н.у.), через 10 дм
3
 78-процентного раствора 

сульфатной кислоты (ρ = 1,704 г/см
3
).  (15 баллов). 

4. Определите простейшую молекулярную формулу природного соединения хрома 

– хромистого железняка, зная его процентный состав Fe – 25%, Cr – 46,43%, O – 

28,57%. Дайте этому соединению систематическое название.  (15 баллов). 

5.  Превращения серы можно представить в виде следующей цепочки превращений: 

   

 

Напишите уравнения всех реакций и названия соединений, обозначенных 

буквами А – З. К чему приводит выброс в атмосферу соединения А? Что 

получается при растворении соединения Б в соединении В? Какую среду и 

почему имеет водный раствор соединения Г? Где находят применение вещества 

Д и Е? Какими свойствами обладает вещество Ж? Что получится при 

сплавлении вещества Ж со щелочью?  (20 баллов). 



ЗАДАНИЯ 
III этапа Всеукраинской олимпиады по химии (Луганск 2010) 

(теоретический тур) 

10 класс 

1. При некоторой температуре равновесные концентрации веществ, участвующих в 

системе CO + Cl2 ↔ COCl2 были (моль/дм
3
): [CO] = 0,020; [Cl2] = 0,010; [COCl2] = 

0,020. Равновесие нарушено вследствие увеличения концентрации Cl2 до 0,030 

моль/дм
3
. Какими стали равновесные концентрации после сдвига равновесия? 

  (10 баллов). 

2. В жесткую воду, содержащую гидрокарбонат кальция, прибавили 15,2 г сульфата 

железа (II), осадок отфильтровали и через раствор пропустили ток воздуха. Для 

полного осаждения железа (III) прилили раствор, в котором содержалось 0,68 г 

аммиака. Образовавшийся осадок прокалили. Определите массу и состав осадка. 

Считайте, что сульфат кальция полностью перешел в осадок.  (10 баллов). 

3. Проба паров одноатомного алифатического спирта массой 1,20 г смешана с избытком 

кислорода при температуре 200
◦
 С и давлении 760 мм рт. ст., причем объем смеси 

при указанных условиях равен 5,785 дм
3
. После каталитического сожжения спирта 

газообразные продукты занимают объем 6,750 дм
3
 (при 200

◦
 С и давлении 800 мм рт. 

ст.). Установите эмпирическую формулу исследуемого вещества и напишите 

структурные формулы его возможных скелетных изомеров. Дайте им названия. 

  (15 баллов). 

4. Циклопентадиен – важный углеводород для синтеза многих типов органических 

соединений. Каков тип расположения двойных связей в молекуле циклопентадиена? 

Укажите главную причину проявления СН-кислотных свойств метиленовой группы 

при взаимодействии циклопентадиена с щелочными металлами. Роль какой 

компоненты выполняет циклопентадиен при взаимодействии с акрилонитрилом 

(нитрил пропеновой кислоты)? Укажите наиболее вероятный механизм замещения в 

реакциях циклопентадиена с реактивами Гриньяра. В случае необходимости 

составьте соответствующие уравнения.  (15 баллов). 

5. Василиса Прекрасная решила осветлить свою косу. Серый Волк добыл на 

космодроме Байконур для этого ведро чистой перекиси водорода и как то сумел 

донести его до дворца. Иван Царевич решил очистить свою золотую цепь и опустил 

ее в ведро с перекисью. На развалах была найдена частично обгоревшая книга 

«…вочник химика», в котором сохранились такие данные: ρ(Н2О2) = 1,5 г/см
3
, Н2 + 

О2 = Н2О2 + 45 ккал (188 кДж). 2Н2 + О2 = 2Н2О + 137 ккал (572 кДж). Серый Волк 

признался, что объем ведра был 10 дм
3
 (л). 

1) Оцените, какой объем парогазовой смеси и какой температуры образовался в 

результате взрыва. 

2) Из какого материала могло быть сделано ведро? 

3) Что бы произошло, если бы Иван Царевич решил вначале почистить свою 

походную деревянную ложку? 

4) Почему Серый Волк добыл перекись водорода на космодроме? 

5) Напишите уравнения реакций взаимодействия водного раствора перекиси 

водорода с озоном, Ag2O, KMnO4(H2SO4).  (20 баллов). 
 



ЗАДАНИЯ 
III этапа Всеукраинской олимпиады по химии (Луганск 2010) 

(теоретический тур) 

11 класс 

1. Если пиридиновый цикл сконденсирован с бензольным циклом [b-] стороной, то 

образуется аннелированная гетероциклическая система – хинолин. Цикл 

хинолина – основа молекул большой группы алкалоидов, среди которых 

наиболее известен хинин. Важнейшим методом получения хинолина и его 

гомологов является реакция, открытая австрийским химиком Зденко Скраупом. 

В эту реакцию вводят ароматический амин со свободным орто-положением, 

который нагревают с глицеролом, сульфатной кислотой и ароматическим 

нитросоединением. Объясните назначение каждого компонента реакции и 

составьте поэтапную схему реакции. Нитросоединение в настоящее время 

заменяют ванадиевой кислотой или оксидами Тория.  (10 баллов). 

2. Диборан B2H6 имеет структуру, которую приближенно можно описать, как 

состоящую из двух неправильных тетраэдров, связанных по ребру. При этом 

каждый атом Бора имеет четыре связи с атомами Гидрогена. Одна пара связей 

имеет длину 0,119 нм, а вторая пара – 0,137 нм. Нарисуйте пространственную 

структуру диборана. Какая теория объясняет различные ковалентные связи 

между атомом Бора и Гидрогена. Используя обычные представления о 

валентности и метод МО опишите указанные связи в диборане.  (15 баллов). 

3. Подсчитать тепловой эффект реакции при 600
◦
 С, протекающей по уравнению 

СО + Н2О(пар) = СО2 + Н2 используя температурные зависимости теплоемкостей 

реагирующих веществ [Дж/(моль∙К)]: 

С
СО

р = 28,41 + 4,10 ∙ 10
−3

Т − 0,46 ∙ 10
5
Т

−2
,     ( ΔQ(обр) = 110,5 кДж/моль) 

С
Н2О

р
 
= 30,00 + 10,71 ∙ 10

−3
Т + 0,33 ∙ 10

5
Т

−2
, ( ΔQ(обр) = 241,84 кДж/моль (пар)) 

С
СО2

р = 44,14 + 9,04 ∙ 10
−3

Т − 8,53 ∙ 10
5
Т

−2
,   ( ΔQ(обр) = 393,51 кДж/моль) 

С
Н2

р = 27,28 + 3,26 ∙ 10
−3

Т + 0,502 ∙ 10
5
Т

−2
.   ( ΔQ(обр) = 0 кДж/моль)    (10 баллов). 

4. Предложите цепь превращения циклогексена в метиловый эстер 

циклопентанкарбоновой кислоты (4 стадии). Объясните механизм последней 

стадии, которая связана с сужением цикла.  (15 баллов). 

5. В цикле лимонной кислоты принимают участие восемь энзимов: цитратсинтаза, 

аконитаза, изоцитратдегидрогеназа, α-кетоглутаратдегидрогеназа, сукцинил-

CoА-синтетаза, сукцинатдегидрогеназа, фумараза и малатдегидрогеназа. 

(а) Напишите уравнение реакции, которую катализирует каждый из этих 

энзимов. 

(б) Назовите кофактор(ы), необходимые для каждой ферментативной реакции. 

(в) Для каждого энзима укажите тип нижеприведенной реакции, которую он 

катализирует: конденсация (образование углерод-углеродной связи); 

дегидратация (потеря молекулы воды); гидратация (присоединение молекулы 

воды); декарбоксилирование (потеря молекулы СО2); окисление - 

восстановление; субстратное фосфорилирование; изомеризация. 

(г) Напишите суммарное уравнение катаболизма ацетил-СоА до СО2. (20 баллов). 



ЗАВДАННЯ 
III етапу Всеукраїнської олімпіади по хімії (Луганськ 2010) 

 (теоретичний тур) 

11 клас 

1. Якщо піридиновий цикл сконденсований з бензольним циклом [b-] стороною, то 

утворюється анельована гетероциклічна система – хінолін. Цикл хіноліну – 

основа молекул великої групи алкалоїдів, серед яких найбільш відомий хінін. 

Найважливішим методом одержання хіноліну та його гомологів є реакція, 

відкрита австрійським хіміком Зденко Скраупом. У цю реакцію вводять 

ароматичний амін з вільним орто-положенням, який нагрівають із гліцеролом, 

сульфатною кислотою та ароматичною нітросполукою. Поясніть призначення 

кожного компонента реакції й складіть поетапну схему реакції. Нітросполуку в 

сучасний час замінюють ванадієвою кислотою або оксидами Торію.  (10 балів). 

2. Диборан B2H6 має структуру, яку приблизно можна описати як структуру, яка 

складається із двох неправильних тетраедрів, зв'язаних за ребрами. При цьому 

кожний атом Бору має чотири зв'язка з атомами Гідрогену. Одна пара зв'язків має 

довжину 0,119 нм, а друга пара – 0,137 нм. Намалюйте просторову структуру 

диборану. Яка теорія пояснює різні ковалентні зв'язки між атомом Бору й 

Гідрогену? Використовуючи звичайні уявлення про валентність і метод МО, 

опишіть зазначені зв'язки в диборані.  (15 балів). 

3. Підрахувати тепловий ефект реакції при 600◦ С, що протікає по рівнянню СО + 

Н2О(пар) = СО2 + Н2 використовуючи температурні залежності теплоемкостей 

реагуючих речовин [Дж/(моль∙К)]: 

С
СО

р = 28,41 + 4,10 ∙ 10
−3

Т − 0,46 ∙ 10
5
Т

−2
,     ( ΔQ(обр) = 110,5 кДж/моль) 

С
Н2О

р
 
= 30,00 + 10,71 ∙ 10

−3
Т + 0,33 ∙ 10

5
Т

−2
, ( ΔQ(обр) = 241,84 кДж/моль (пар)) 

С
СО2

р = 44,14 + 9,04 ∙ 10
−3

Т − 8,53 ∙ 10
5
Т

−2
,   ( ΔQ(обр) = 393,51 кДж/моль) 

С
Н2

р = 27,28 + 3,26 ∙ 10
−3

Т + 0,502 ∙ 10
5
Т

−2
.   ( ΔQ(обр) = 0 кДж/моль)    (10 баллов). 

4. Запропонуєте ланцюг перетворення циклогексену в метиловий естер 

циклопентанкарбонової кислоти (4 стадії). Поясніть механізм останньої стадії, 

яка пов'язана зі звуженням циклу.  (15 балів). 

5. У циклі лимонної кислоти беруть участь вісім ензимів: цитратсинтаза, аконітаза, 

ізоцитратдегідрогеназа, α-кетоглутаратдегідрогеназа, сукциніл-СоА-синтетаза, 

сукцинатдегідрогеназа, фумараза і малатдегідрогеназа. 

(а) Напишіть рівняння реакції, яку каталізує кожен із цих ензимів. 

(б) Назвіть кофактор(и), необхідні для кожної ензиматичної реакції. 

(в) Для кожного ензиму вкажіть тип нижченаведеної реакції, яку він каталізує: 

конденсація (утворення вуглець-вуглецевого зв’язку); дегідратація (втрата 

молекули води); гідратація (приєднання молекули води); декарбоксилювання 

(втрата молекули СО2); окиснення - відновлення; субстратне фосфорилювання; 

ізомеризація. 

(г) Напишіть сумарне рівняння  катаболізму ацетил-СоА до СО2. (20 балів). 



ЗАВДАННЯ 
III етапу Всеукраїнської олімпіади по хімії (Луганськ 2010) 

 (теоретичний тур) 

10 клас 

1. При деякій температурі рівноважні концентрації речовин, що брали участь у системі 

CO + Cl2 ↔ CОСl2 дорівнюють (моль/дм
3
): [CO] = 0,020; [Cl2] = 0,010; [CОСl2] = 

0,020. Рівновага порушена внаслідок збільшення концентрації Cl2 до 0,030 моль/дм
3
. 

Якими стали рівноважні концентрації після порушення рівноваги?  (10 балів). 

2. У жорстку воду, що містить гідрокарбонат кальцію, додали 15,2 г сульфату заліза 

(II), осад відфільтрували і через розчин пропустили тік повітря. Для повного 

осадження заліза (III) долили розчин, у якому утримувалося 0,68 г аміаку. Осад, що 

утворився, прожарили. Визначте масу і склад осаду. Вважайте, що сульфат кальцію 

цілком перейшов в осад.  (10 балів). 

3. Проба парів одноатомного аліфатичного спирту масою 1,20 г змішана з надлишком 

кисню при температурі 200
◦
 С и тиску 760 мм рт. ст., причому об'єм суміші при 

зазначених умовах рівний 5,785 дм
3
. Після каталітичного спалення спирту 

газоподібні продукти займають об'єм 6,750 дм
3
 ( при 200

◦
 С и тиску 800 мм рт. ст.). 

Установіть емпіричну формулу досліджуваної речовини й напишіть структурні 

формули його можливих скелетних ізомерів. Дайте їм назви.  (15 балів). 

4. Циклопентадієн – важливий вуглеводень для синтезу багатьох типів органічних 

сполук. Який тип розташування подвійних зв'язків у молекулі циклопентадиєну? 

Укажіть головну причину проявлення СН-кислотних властивостей метиленової 

групи при взаємодії циклопентадієну з лужними металами. Роль якого компонента 

виконує циклопентадієн при взаємодії з акрилонітрилом (нітрил пропенової 

кислоти)? Укажіть найбільш імовірний механізм заміщення в реакціях 

циклопентадієну з реактивами Гриньяру. Якщо буде потреба, складіть відповідні 

рівняння.  (15 балів). 

5. Василиса Прекрасна вирішила освітлить свою косу. Сірий Вовк добув на космодромі 

Байконур для цього відро чистого перекису водню і якось зумів донести його до 

палацу. Іван Царевич вирішив очистити свій золотий ланцюг і опустив його в ведро з 

перекисом. На развалах була знайдена частково обгоріла книга «…відник хіміка», у 

якому збереглися такі дані: ρ(Н2О2) = 1,5 г/см
3
, Н2 + О2 = Н2 О2 + 45 ккал (188 кДж). 

2Н2 + О2 = 2Н2О + 137 ккал (572 кДж). Сірий Вовк зізнався, що об'єм ведра був 10 

дм
3
 (л). 

1) Оцініть, який об'єм парогазової суміші і якої температури утворився в результаті 

вибуху. 

2) З якого матеріалу могло бути зроблене ведро? 

3) Що б відбулося, якби Іван Царевич вирішив спочатку почистити свою похідну 

дерев'яну ложку? 

4) Чому Сірий Вовк добув перекис водню на космодромі? 

5) Напишіть рівняння реакцій взаємодії водяного розчину перекису водню з озоном, 

Ag2O, KMnO4 (H2SO4).  (20 балів). 
 



ЗАВДАННЯ 

III етапу Всеукраїнської олімпіади по хімії (Луганськ 2010) 
(теоретичний тур) 

8 клас 

1. Чи мають наступні вирази зміст? Відповідь поясніть. 1) молекула цукру; 2) 

молекула паперу; 3) атом Оксигену;  4) атом кисню; 5) молекулярна маса 

повітря; 6) молекула хлоридної кислоти; 7) молекула хлороводню; 8) 

молекулярна маса карбонатної кислоти; 9) хімічний елемент уран-238; 10) атом 

урану-238.  (10 балів). 

2. Три елементи А, Б и В належать до того ж періоду, що й вхідний до складу 

хлорофілу елемент – метал. Вища валентність за Оксигеном елементу А така ж, 

як і його валентність за Гідрогеном. Елемент Б є неметалом і утворює з 

елементом А сполуку, у якій на один атом А доводиться 4 атома Б. Елемент В 

енергійно реагує з елементом Б ( у вигляді простих речовин), утворюючи 

сполуку БВ. Назвіть елементи, позначені А, Б и В.  (10 балів). 

3. Яка сіль і в якій кількості утвориться при пропусканні 100 м
3
 коксового газу, що 

містить 15% аміаку (н.у.), через 10 дм
3 

78-процентного розчину сульфатної 

кислоти (ρ = 1,704 г/см
3
)?  (15 балів). 

4. Визначте найпростішу молекулярну формулу природної сполуки хрому – 

хромистого залізняку, знаючи його процентний склад: Fe – 25%, Cr – 46,43%, O – 

28,57%. Дайте цій сполуці систематичну назву.  (15 балів). 

5. Перетворення сірки можна уявити у вигляді наступного ланцюжка перетворень: 

 

 

Напишіть рівняння всіх реакцій і назви сполук, позначених буквами А – З. До 

чого призводить викид до атмосфери сполуки А? Що утворюється при 

розчиненні сполуки Б у сполуці В? Яке середовище й чому має водяний розчин 

сполуки Г? Де знаходять застосування речовини Д и Е? Які властивості має 

речовина Ж?  Що вийде при сплавлені речовини Ж з лугом?  (20 балів). 



ЗАВДАННЯ 
III етапу Всеукраїнської олімпіади по хімії (Луганськ 2010) 

 (теоретичний тур) 

9 клас 

1. Краще або гірше, чим у чистій воді, буде розчинятися вуглекислий газ у 

розчинах хлорату (VII) амонію, броміду цинку, карбонату калію, ацетату натрію, 

нітрату алюмінію? Відповідь поясніть, приведіть необхідні рівняння реакцій.  

 (10 балів). 

2. Який об'єм розчину з масовою часткою сульфіду натрію 8% (ρ = 1,07 г/см3) буде 

потрібно для повного осадження Cu
2+

 з розчину, отриманого обробкою 

хлоридної кислоти продукту прожарювання на повітрі 12,7 г міді. Складіть 

відповідні рівняння реакцій.  (10 балів). 

3. До розчину, що містить бромід калію масою 1,6 г, додали бром-сирець масою 6 

г, що має домішку хлору. Суміш випарили й залишок висушили. Маса залишку 

склала 1,36 г. Обчисліть масову частку (%) хлору в бромі-сирці. Яке обладнання 

й чому повинне бути в лабораторії для проведення даного аналітичного 

дослідження?  (15 балів). 

4. До безбарвного водяного розчину речовини А при слабкім нагріванні долили 

безбарвний розчин речовини Б. Отриманий безбарвний розчин В має кисле 

середовище і при подальшому приливанні розчину Б набуває коричневе 

забарвлення, утворюючи розчин Г. Якщо до розчину В додати на холоду розчин 

Б у надлишку, коричневе забарвлення слабшає, підсилюючись при нагріванні. 

Спроба упарити розчин Г приводить до утворення пофарбованих парів. Усі 

згадані розчини дають осад з розчином нітрату срібла. Про які речовини і 

процеси йде мова?  (15 балів). 

5. На 60,04 г суміші перекису й оксиду барію подіяли 12,3%-ний сульфатною 

кислотою (ρ = 1,085 г/см
3
). По закінченню реакції надлишок кислоти 

нейтралізували 80 см
3
 розчину Ва(ОН)2 (Сн.= 2,5 моль/дм

3
). Після відділення 

осаду одержали 351,33 г розчину, до проби якого масою 5 г по краплях додали 

підкислений розчин KMnO4. При цьому виділилося 108,3 см
3
 кисню (об'єм 

вимірювали при 17
◦
 С и 740 мм рт. ст.). Обчисліть: 

а) процентну концентрацію отриманого розчину перекису водню; 

б) процентний вміст оксиду барію в суміші; 

в) використаний об'єм розчину сульфатної кислоти. 

  (20 балів). 

 



ЗАВДАННЯ 
III етапу Всеукраїнської олімпіади по хімії (Луганськ 2010) 

 (теоретичний тур) 

10 клас 

1. При деякій температурі рівноважні концентрації речовин, що брали участь у системі 

CO + Cl2 ↔ CОСl2 дорівнюють (моль/дм
3
): [CO] = 0,020; [Cl2] = 0,010; [CОСl2] = 

0,020. Рівновага порушена внаслідок збільшення концентрації Cl2 до 0,030 моль/дм
3
. 

Якими стали рівноважні концентрації після порушення рівноваги?  (10 балів). 

2. У жорстку воду, що містить гідрокарбонат кальцію, додали 15,2 г сульфату заліза 

(II), осад відфільтрували і через розчин пропустили тік повітря. Для повного 

осадження заліза (III) долили розчин, у якому утримувалося 0,68 г аміаку. Осад, що 

утворився, прожарили. Визначте масу і склад осаду. Вважайте, що сульфат кальцію 

цілком перейшов в осад.  (10 балів). 

3. Проба парів одноатомного аліфатичного спирту масою 1,20 г змішана з надлишком 

кисню при температурі 200
◦
 С и тиску 760 мм рт. ст., причому об'єм суміші при 

зазначених умовах рівний 5,785 дм
3
. Після каталітичного спалення спирту 

газоподібні продукти займають об'єм 6,750 дм
3
 ( при 200

◦
 С и тиску 800 мм рт. ст.). 

Установіть емпіричну формулу досліджуваної речовини й напишіть структурні 

формули його можливих скелетних ізомерів. Дайте їм назви.  (15 балів). 

4. Циклопентадієн – важливий вуглеводень для синтезу багатьох типів органічних 

сполук. Який тип розташування подвійних зв'язків у молекулі циклопентадиєну? 

Укажіть головну причину проявлення СН-кислотних властивостей метиленової 

групи при взаємодії циклопентадієну з лужними металами. Роль якого компонента 

виконує циклопентадієн при взаємодії з акрилонітрилом (нітрил пропенової 

кислоти)? Укажіть найбільш імовірний механізм заміщення в реакціях 

циклопентадієну з реактивами Гриньяру. Якщо буде потреба, складіть відповідні 

рівняння.  (15 балів). 

5. Василиса Прекрасна вирішила освітлить свою косу. Сірий Вовк добув на космодромі 

Байконур для цього відро чистого перекису водню і якось зумів донести його до 

палацу. Іван Царевич вирішив очистити свій золотий ланцюг і опустив його в ведро з 

перекисом. На развалах була знайдена частково обгоріла книга «…відник хіміка», у 

якому збереглися такі дані: ρ(Н2О2) = 1,5 г/см
3
, Н2 + О2 = Н2 О2 + 45 ккал (188 кДж). 

2Н2 + О2 = 2Н2О + 137 ккал (572 кДж). Сірий Вовк зізнався, що об'єм ведра був 10 

дм
3
 (л). 

1) Оцініть, який об'єм парогазової суміші і якої температури утворився в результаті 

вибуху. 

2) З якого матеріалу могло бути зроблене ведро? 

3) Що б відбулося, якби Іван Царевич вирішив спочатку почистити свою похідну 

дерев'яну ложку? 

4) Чому Сірий Вовк добув перекис водню на космодромі? 

5) Напишіть рівняння реакцій взаємодії водяного розчину перекису водню з озоном, 

Ag2O, KMnO4 (H2SO4).  (20 балів). 
 



ЗАВДАННЯ 

III етапу Всеукраїнської олімпіади по хімії (Луганськ 2010) 
 (теоретичний тур) 

11 клас 

1. Якщо піридиновий цикл сконденсований з бензольним циклом [b-] стороною, то 

утворюється анельована гетероциклічна система – хінолін. Цикл хіноліну – 

основа молекул великої групи алкалоїдів, серед яких найбільш відомий хінін. 

Найважливішим методом одержання хіноліну та його гомологів є реакція, 

відкрита австрійським хіміком Зденко Скраупом. У цю реакцію вводять 

ароматичний амін з вільним орто-положенням, який нагрівають із гліцеролом, 

сульфатною кислотою та ароматичною нітросполукою. Поясніть призначення 

кожного компонента реакції й складіть поетапну схему реакції. Нітросполуку в 

сучасний час замінюють ванадієвою кислотою або оксидами Торію.  (10 балів). 

2. Диборан B2H6 має структуру, яку приблизно можна описати як структуру, яка 

складається із двох неправильних тетраедрів, зв'язаних за ребрами. При цьому 

кожний атом Бору має чотири зв'язка з атомами Гідрогену. Одна пара зв'язків має 

довжину 0,119 нм, а друга пара – 0,137 нм. Намалюйте просторову структуру 

диборану. Яка теорія пояснює різні ковалентні зв'язки між атомом Бору й 

Гідрогену? Використовуючи звичайні уявлення про валентність і метод МО, 

опишіть зазначені зв'язки в диборані.  (15 балів). 

3. Підрахувати тепловий ефект реакції при 600◦ С, що протікає по рівнянню СО + 

Н2О(пар) = СО2 + Н2 використовуючи температурні залежності теплоемкостей 

реагуючих речовин [Дж/(моль∙К)]: 

С
СО

р = 28,41 + 4,10 ∙ 10
−3

Т − 0,46 ∙ 10
5
Т

−2
,     ( ΔQ(обр) = 110,5 кДж/моль) 

С
Н2О

р
 
= 30,00 + 10,71 ∙ 10

−3
Т + 0,33 ∙ 10

5
Т

−2
, ( ΔQ(обр) = 241,84 кДж/моль (пар)) 

С
СО2

р = 44,14 + 9,04 ∙ 10
−3

Т − 8,53 ∙ 10
5
Т

−2
,   ( ΔQ(обр) = 393,51 кДж/моль) 

С
Н2

р = 27,28 + 3,26 ∙ 10
−3

Т + 0,502 ∙ 10
5
Т

−2
.   ( ΔQ(обр) = 0 кДж/моль)    (10 баллов). 

4. Запропонуєте ланцюг перетворення циклогексену в метиловий естер 

циклопентанкарбонової кислоти (4 стадії). Поясніть механізм останньої стадії, 

яка пов'язана зі звуженням циклу.  (15 балів). 

5. У циклі лимонної кислоти беруть участь вісім ензимів: цитратсинтаза, аконітаза, 

ізоцитратдегідрогеназа, α-кетоглутаратдегідрогеназа, сукциніл-СоА-синтетаза, 

сукцинатдегідрогеназа, фумараза і малатдегідрогеназа. 

(а) Напишіть рівняння реакції, яку каталізує кожен із цих ензимів. 

(б) Назвіть кофактор(и), необхідні для кожної ензиматичної реакції. 

(в) Для кожного ензиму вкажіть тип нижченаведеної реакції, яку він каталізує: 

конденсація (утворення вуглець-вуглецевого зв’язку); дегідратація (втрата 

молекули води); гідратація (приєднання молекули води); декарбоксилювання 

(втрата молекули СО2); окиснення - відновлення; субстратне фосфорилювання; 

ізомеризація. 

(г) Напишіть сумарне рівняння  катаболізму ацетил-СоА до СО2. (20 балів). 
 



ЗАВДАННЯ III ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 

(ЛУГАНСЬК – 2012, ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР) 

8 КЛАС 

 

I. Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну 

відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання - 1 бал. 

1. 1. Виберіть хімічне явище:  

а) почервоніння плодів восени; 

б) розчинення цурку у воді;  

в) плавлення свинцю; 

г) випаровування сухого льоду. 

2. 2. Укажіть спосіб розділення суміші річкового піску та кухонної солі: 

а) за допомогою магніту; 

б) нагріванням суміші;  

в) додаванням води та фільтруванням 

розчину; 

г) за допомогою електролізу. 

3. Виберіть формулу простої речовини:  

а) K2O; 

б) N2;  

в) CuSO4;  

г) H2S. 

4. Укажіть значення запису «5 Н2»: 

а) 5 атомів Гідрогену; 

б) 10 атомів Гідрогену;  

в) 10 молекул водню; 

г) 5 молекул водню. 

5. Розрахуйте масову частку  Цинку (%) у цинк оксиді: 

а) 50; 

б) 20; 

в) 10; 

г) 80. 

6. Укажіть коефіцієнти в рівнянні реакції «…P + …О2 → … Р2О5» відповідно:  

а) 2,3,5; 

б) 4,5,2; 

в) 2,5,4; 

г) 2,2,6. 

7. Обчисліть масу натрію (в г), яка реагує з 64 г сірки:  

а) 9,2;  

б) 23; 

в) 46; 

г) 92. 

8. Виберіть формулу речовини, яка складається з двох атомів Калію, атому Силіцію та 

трьох атомів Оксигену: 

а) CaSiO3; 

б) K2SiO3; 

в) К2CO3; 

г) CaCO3. 

9. Закінчіть рівняння реакції: « …  +  …  = 2 CuO» 

а) Cu і P; 

б) Na і О2; 

в) Cu і О2; 

г) 2 Cu і О2. 

10. Назвіть прізвище автора планетарної моделі атома:  

a) Скандій; 

б) Кріптон; 

в) Бор; 

г) Літій. 

 

 

 



Завдання II – V із відкритою відповіддю. Вони передбачають записи розв’язків задач, 

розрахунків, міркувань.    

II.  Завдання (10 балів). 

Чому при попаданні на шкіру великої кількості концентрованої сульфатної кислоти її ні 

в якому разі не можна відразу змивати водою? Як слід діяти? 

Концентровану сульфатну кислоту перевозять у сталевих цистернах. Після того, як усю 

кислоту виллють, цистерну необхідно герметично закрити. Чому? 

III. Завдання (15 балів). 

У побуті замість незручних номенклатурних назв речовин ми користуємося  

тривіальними назвами. Наприклад, сода буває: питна (харчова), кристалічна, 

кальцинована і каустична. Напишіть формули цих сполук? Дайте цим речовинам назви, 

що використуються в лабораторіях. Яка з названих речовин є найсильнішою основою? 

IV. Завдання (15 балів). 

До розчину масою 200 г з масовою часткою кальцій хлориду 5 % додали натрій карбонат 

масою 12,7 г. Крізь суміш, що утворилася, пропустили вуглекислий газ об'ємом 1,12 л, 

виміряний за нормальних умов. Визначте масу отриманого осаду й масові частки 

речовин у розчині, що утворився. 

V.   Завдання (20 балів). 

При наведенні порядку в хімічному кабінеті, у шафі знайдено дві склянки з невідомими 

реактивами. На етикетці першої склянки вказано, що масова частка металічного елемента 

в кристалогідраті середнього сульфату становить 8,1%, а Оксигену – 72,1%. Визначте 

формулу кристалогідрату. Напишіть рівняння реакцій водного розчину цієї сполуки з 

розчином аміаку (усі можливі варіанти) та з надлишком розчину амоній карбонату. 

На етикетці другої склянки написано, що в оксиді одновалентного елементу масова 

частка одного з компонентів становить 11,11%. Визначте формулу цього оксиду. 



9 КЛАС 

 

I. Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. 

Правильна відповідь на кожне завдання - 1 бал. 

3. Доповнити твердження правильно: «Стан sp
3
 - гібридизації це:…» 

а) результат гібридизації однієї s- і однієї p-

атомних орбіталей. 

б) результат гібридизації однієї s- і двох p-

атомних орбіталей; 

в) результат гібридизації однієї 2s- і трьох 2p-атомних 

орбіталей; 

г) результат гібридизації двох s- і трьох p-атомних 

орбіталей; 

4. Доповнити твердження правильно: «σ-зв'язок утворюється в результаті перекривання…» 

а) sp – sp гібридних орбіталей вздовж осі, що 

з’єднує ядра двох атомів; 

б) sp – sp гібридних орбіталей 

перпендикулярно до осі, що з’єднує ядра двох 

атомів; 

в) pp – pp гібридних орбіталей вздовж осі, що з’єднує 

ядра двох атомів; 

г) ss – pp гібридних орбіталей перпендикулярно до 

осі, що з’єднує ядра двох атомів. 

5. Доповнити твердження правильно: «При перекриванні атомних орбіталей виникають дві 

молекулярні орбіталі, які називають…»  

а) лише асиметричні; 

б) асиметричні та симетричні; 

в) лише зв’язуючі; 

г) зв’язуючі й розпушуючі (антизв’язуючі). 

6. Указати кількість С-Н зв’язків у молекулі метану CH4:  

а) один; 

б) два; 

в) чотири; 

г) п’ять. 

7. Доповнити твердження правильно: «Передача електронного впливу шляхом зміщення електронної 

густини, яка найчастіше відбувається за σ і π-зв’язками, називається…»  

а) атомним ефектом; 

б) іонним ефектом; 

в) електронним ефектом; 

г) ефектом поля. 

8. Доповнити твердження правильно: «Ізомерія – явище існування речовин…»  

а) з однаковим якісним і кількісним складом, 

фізичними та хімічними властивостями; 

б) з однаковим якісним складом, але різним 

кількісним, а отже з різними фізичними та 

хімічними властивостями; 

в) з однаковим якісним і кількісним складом, але 

різною будовою і фізичними та хімічними 

властивостями; 

г) з двома подвійними зв’язками, однаковими 

фізичними та хімічними властивостями. 

7. Вибрати групу молекул, ізомерія яких зумовлена ізомерією карбонового скелету:  

  
8. Доповнити твердження правильно: «Структурну теорію будови органічних сполук у 1861році 

запропонував…» 

а) О. Бутлеров; 

б) А. Кекуле; 

в) Г. Кольбе; 

г) А. Купер. 

9. Указати схему реакції заміщення:  

 
10. Доповнити твердження правильно: «Довжина зв’язку – це…»  

а) відстань між ядрами атомів Карбону; 

б) відстань між окремими молекулами; 

в) відстань між ядрами окремих атомів, які його 

утворили; 



г) відстань між окремими атомами. 

 

Завдання II – V із відкритою відповіддю. Вони передбачають записи розв’язків задач, розрахунків, 

міркувань.    

II. Завдання (10 балів). 

Чому для сушки газоподібних HBr і HI не можна використовувати кальцій хлорид і концентровану 

сульфатну кислоту? Як ці гази отримують у лабораторії,  чим їх краще сушити? 

III. Завдання (15 балів). 

Змішують попарно водні розчини: 

a) Cu(NO3)2 и Na2SO4; 

б) BaCl2 и K2SO4; 

в) KNO3 и NaCl; 

г) AgNO3 и KCl; 

д) Ca(OH)2 и HCl. 

У яких із наведених випадків реакції практично відбуваються до кінця? Чому? У яких випадках у 

розчинах буде присутнім суміш іонів? Чому? Складіть для усіх цих реакцій молекулярні й              

іонно-молекулярні реакції. Наявність сумішей покажіть знаком оборотності. 

IV. Завдання (15 балів). 

До 40 г води додали 8 г суміші натрію й натрій оксиду; у результаті утворився 25% розчин лугу. 

Вичисліть вміст натрію (в %) у вихідній суміші. Перерахуйте масову частку лугу в молярну 

концентрацію, якщо густина отриманого розчину 1,275 г/см
3
. 

V.   Завдання (20 балів). 

Слаборозчинну бінарну сіль одновалентної міді масою 10 г розчинили під вакуумом у водному розчині 

аміаку, що містить надлишок амоній хлориду. Потім додали 20 г гідроксиламіній хлориду, що привело 

до знебарвлення розчину. Після цього через отриманий розчин пропустили безбарвний бінарний газ із 

балона, масова частка Карбону в якому складає 92,3%. У результаті утворився світло-червоний 

пластівчастий (хлопьевидный) осад, який відфільтрували, послідовно промили водою та ацетоном, і 

висушили (усі реакції проводили у вакуумі). У результаті отримали 8,5 г нової солі (вихід вважати 

кількісним). Визначте початкову й кінцеву солі та опишіть хімічні процеси, що протікають у ході 

експерименту. 



10 КЛАС 

 

I. Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. 

Правильна відповідь на кожне завдання - 1 бал. 

1. Указати загальну формулу етиленових вуглеводнів:  

а) 2n nC H ; 

б) 2 2n nC H ;  

в) 2 6n nC H ; 

г) 2 2n nC H . 

2. Указати кількість спільних електронних пар, які є між атомами Карбону в молекулі етилену: 

а) одна;                                                                       

б) дві;  

 в) три; 

 г) чотири. 

3. Указати сумарну кількість атомів Карбону й Гідрогену в молекулі гекс-1-ену: 

а) 10; 

б) 18;  

в) 20;  

г) 23. 

4. Указати структурну формулу ізомеру пент-1-ену: 

  
5. Указати реагент для якісного визначення етилену: 

а) вода; 

б) водень; 

в) калій тетраоксоманганат (VII); 

г) галогеноводні 

6. Указати реакцію, у якій нікель або платина виступають як каталізатор: 

а) гідратація етену; 

б) гідрування пропену; 

в) окиснення бут-2-ену; 

г) хлорування етену. 

7. Указати, що можна спостерігати, коли крізь розчин калій тетраоксоманганат (VII) 

пропускають етен:  

а) виділення бурого газу;  

б) випадання жовтого осаду; 

в) знебарвлення розчину; 

г) розігрівання речовини. 

8. Доповнити твердження правильно: «Геометрична ізомерія властива….» 

а) алканам; 

б) алкенам; 

в) насиченим жирам; 

г) спиртам. 

9. Доповнити твердження правильно: «Коли однакові радикали розміщуються в просторі по 

один бік від площини С = С зв’язку, ми маємо…» 

а) конформацю; 

б) таутомерію; 

в) транс-конфігурацію; 

г) цис-конфігурацію. 

10. Указати групу речовин, які взаємодіють з пропеном:  

a) NaOH, HBr, KMnO4, H2; 

б) KMnO4, H2, CaO, Ca(OH)2; 

в) KMnO4, HBr, H2, NaOH; 

г) H2, Cl2, KMnO4, HCl. 



Завдання II – V із відкритою відповіддю. Вони передбачають записи розв’язків задач, 

розрахунків, міркувань.    

II. Завдання (10 балів). 

Визначте кількість теплоти, що виділяється при гасінні 100 кг негашеного вапна (кальцій 

оксиду) водою, якщо стандартні теплоти утворення реагуючих речовин дорівнюють: 

ΔН
0
 CaO(к) = – 635,1 кДж/моль; 

ΔH
0 
Ca(OH)2(к) = – 986,2 кДж/моль; 

ΔH
0 
H2O(ж) = – 285,84 кДж/моль. 

IІІ. Завдання (10 балів). 

У закритій посудині місткістю 0,05 м
3
 знаходиться 1 моль речовини А і 12 моль  

речовини Б. У результаті реакції  А + 4Б = В  установилася рівновага. Загальний тиск у 

рівноважному стані системи складає 4,51·10
5
 Па. Вичисліть рівноважні концентрації усіх 

реагентів при 298 К. Система підкоряється законам ідеального газоподібного стану. 

IV. Завдання (15 балів). 

У 1865 році німецький хімік В. Лоссен отримав безбарвні гігроскопічні кристали нової 

речовини, розчинення яких у воді давало розчин із лужною реакцією. Речовина 

взаємодіяла з хлоридною кислотою, утворюючи сіль. Хімічний аналіз показав, що у 

складі цієї солі є група ОН, яка при розчиненні солі у воді не дає гідроксид – аніона. 

Лоссен нагрів пробірку з невеликою порцією кристалів, унаслідок чого відбувся 

оглушливий вибух, а в лабораторії запахло аміаком. Коли кристал цієї сполуки внесли у 

водний розчин сірководню (гідроген сульфіду), то з розчину в осад виділилася сірка, і 

теж запахло аміаком. У водному розчині речовини Лоссена, що зберігався у відкритій 

колбі декілька діб, був виявлений нітрит-аніон. Урешті-решт, Лоссен установив склад 

отриманої ним речовини. А Ви зможете? Складіть структурну формулу речовини 

Лоссена, запишіть рівняння усіх хімічних реакцій, для окислювально-відновних процесів 

наведіть електронний баланс. 

V. Завдання (20 балів). 

Ретельно перемішують 5 г відновленого воднем заліза (у порошку), 30 г калій карбонату і 

30 г сірки, заповнюють отриманою сумішшю фарфоровий тигель з кришкою й повільно 

нагрівають впродовж 1 години при температурі яскраво-червоного каління. Після 

повільного охолодження плав багаторазово обробляють теплою водою, поки не 

залишаться тільки рудувато-фіолетові блискучі голки. Кристали промивають водою і 

спиртом, і сушать при 100 °С. Утворюється 14 г солі (вихід 98%). Визначте склад і масу 

плава, враховуючи вихід кінцевого продукту; складіть рівняння окислювально-

відновного процесу, використовуючи метод електронного балансу або напівреакцій. 

Складіть структурну формулу солі, що утворилася. 

 



11 КЛАС 

 

I. Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна 

відповідь на кожне завдання - 1 бал. 

1. Доповнити твердження правильно: «Для бензену характерним є наявність…»  

а) єдиної π-системи з рівномірним розподілом 

електронної густини;  

б) sp-типу гібридизації;  

в) p-р спряження; 

г) sp
2
d

3
-типу гібридизації. 

2. Доповнити твердження правильно: «Температури кипіння бензену та його гомологів…» 

а) нижчі за температури кипіння насичених 

вуглеводнів з такою ж кількістю атомів Карбону;  

б) дещо вищі за температури кипіння насичених 

вуглеводнів з такою ж кількістю атомів Карбону; 

в) одинакові з температурами кипіння насичених 

вуглеводнів з такою ж кількістю атомів Карбону; 

г) нижчі за температури кипіння алкенів з такою 

ж кількістю атомів Карбону. 

3. Указати формулу 1,3,5 – тринітробензену  

 

4. Вибрати формулу можливого кінцевого продукту А відповідно до схеми хімічної реакції: 

 
5. Указати типи реакцій, які найбільш характерні для аренів:  

а) заміщення, приєднання, окиснення; 

б) крекінг,  полімеризація, горіння; 

в) окиснення, приєднання, ізомеризація, 

г) термічне розщеплення; гідроліз; окиснення. 

6. Указати схему реакції утворення фенолу:  

 
7. Указати клас сполук до якого відносять бензиловий спирт  

а) ароматичні кислоти; 

б) ароматичні спирти;  

в) насичені одноатомні спирти; 

г) феноли. 

8. Доповнити твердження правильно: «Кислотні властивості фенолів порівняно зі спиртами…»  

а) зменшуються;  

б) залишаються без змін; 

в) посилюються; 

г) зменшуються тільки у одноатомних 

9. Указати речовину, яку необхідно додати до фенолу для здійснення перетворення: 

фенол → калій фенолят 

а) калій карбонат; 

б) калій сульфат; 

в) калій хлорид; 

г) кальцинована сода. 

10. Указати речовину, з якою реагує як фенол так і пропан-1-ол:  

а) гідроген бромід; 

б) калій гідроксид; 

в) натрій; 

г) ферум (III) хлорид 



Завдання II – V із відкритою відповіддю. Вони передбачають записи розв’язків задач, розрахунків, міркувань.    

II. Завдання (10 балів).                                                                                                                                        1.

 Яблуко масою 120 г має калорійність 62 Кал. Вважаючи, що ця калорійність повністю обумовлена 

вуглеводами, розрахуйте масову частку води в яблуці, нехтуючи його не вуглеводними поживними речовинами і 

непоживними вуглеводами. 

2. У одному фунті ядер земляних горіхів міститься 214 г вуглеводів, 146 г жирів і 79 г білків. Вичисліть 

калорійність порції горіхів вагою 50 г. Яка кількість ядер земляних горіхів знадобилася б щодня людині з 

добовою потребою в енергії 2600 Кал, якби вона живилася тільки ними? Як відобразиться така "дієта" на здоров'ї 

людини? Для вирішення завдання використайте наступні дані: 

1 Кал (так звана "Велика калорія")  = 1 ккал; 1 кал = 4,184 Дж; 1 кг = 2,205 фунти. 

Повне окиснення (до СO2(г) і H2O(ж))  1 г жирів дає енергію рівну 9,3 Кал; 1 г вуглеводів дає 4,2 Кал; окиснення 

1 г білків до сечовини дає 4,2 Кал. 

III. Завдання (10 балів). 

При змішенні 1 моль оцтової кислоти й 1 моль етилового спирту в певних умовах реакція протікає за рівнянням:  

CH3COOH  +  C2H5OH  =  CH3COOC2H5  +  H2O. 

Досягши рівноваги в реакційній суміші знаходиться ⅓ моль кислоти, ⅓ моль спирту, ⅔ моль естеру і ⅔ моль води. 

Вичисліть кількість моль естеру, яка буде в реакційній суміші, що досягла рівноваги, за наступних умов 

початкової суміші: 

1) 1 моль кислоти, 2 моль спирту; 

2) 1 моль кислоти, 1 моль спирту, 1 моль води; 

3) 1 моль естеру, 3 моль води; 

4) 1 моль кислоти, 1 моль спирту, 1 моль естеру, 1 моль 

води. 

IV. Завдання (15 балів). 

Нітрит викликає у дітей хворобу метгемоглобінемію. У лабораторії нітрит-йони можна визначити 

колориметрично. Виконуючи аналіз, готують серію розчинів із різними концентраціями нітрит-йонів. 

Враховуючи, що нітрит-йони легко окислюються у присутності вологи, їх робочі розчини підлягають 

стандартизації. Для цього до нітритного розчину додають відомий надлишок стандартного розчину KMnO4 і 

розчин H2SO4. Потім до отриманого розчину додають відомий надлишок Na2C2O4, унаслідок чого розчин 

знебарвлюється. Нарешті, виконують зворотне перманганатометричне титрування отриманої суміші стандартним 

розчином KMnO4. 

1. Напишіть рівняння реакції нітрит-йонів із розчином KMnO4. 

2. Напишіть рівняння реакції, що відбувається при зворотному титруванні. 

3. Із використанням указаних нижче позначень запишіть формулу для розрахунку концентрації Нітрогену. 

A: мг/мл N у робочому розчині NaNO2. 

B: загальний об'єм (мл) використаного стандартного розчину KMnO4. 

C: молярна концентрація стандартного розчину KMnO4. 

D: загальний об'єм (мл) використаного стандартного розчину Na2C2O4. 

E: молярна концентрація стандартного розчину Na2C2O4. 

F: об'єм (мл) робочого розчину NaNO2, узятого для титрування. 

V. Завдання (20 балів). 

Розшифруйте схему перетворень :     

 

Відомо, що сполука A у спектрі протонного магнітного резонансу має один сигнал, сполука С реагує з натрій 

гідрокарбонатом із виділенням вуглекислого газу, об'єм якого в 3 рази менший, ніж об'єм вуглекислого газу,  

який отримали при спалюванні такої ж кількості речовини С. Напишіть структурні формули сполук A – E і 

назвіть їх. Напишіть рівняння усіх хімічних реакцій. Припустіть механізм перетворення речовини B у речовину 

C. Напишіть і назвіть можливі R-  і  S-ізомери речовини E. 

 



Ответы 11 класс 

Задание 1. (10 баллов) 

1) В; 2)А ; 3)Б ; 4)А ; 5)А ; 6)Б ; 7)А ; 8)А ; 9)Б ; 10)Б. 

Задание 2. (10 баллов) 

Решение 

Запишем уравнения реакции оксидов металлов Ме2Оn с сульфатной 

кислотой: 

Ме2Оn + n H2SO4 = Me2(SO4)n + n H2O                          3 балла 

Искомая величина Х-масса воды, образовавшаяся в результате реакции. 

Исходя из закона сохранения массы веществ сумма масс металлоксидов и 

сульфатной кислоты, вступивших в реакцию, равна сумме масс сульфатов 

металлов и воды, образовавшихся в результате реакции. Обозначив массу 

сульфатной кислоты чеи рез m запишем: 

7,6 + mH2SO4 = 19,6 + X                                                  3 балла 

Поскольку в составленном уравнении 2 неизвестные величины, то 

необходимо составить еще одно уравнение, в котором будут фигурировать, 

эти же неизвестные. Массы любых двух веществ, участвующих в реакциях, 

относятся как мольные массы этих веществ, умноженные на коэфициенты, 

стоящие в уравнении реакции перед их формулами. 

Найдем MH2SO4 и MH2O: 

MH2SO4 = 98 г/моль; MH2O = 18 г/моль 

И составим уравнение 

 

 n-сократились 

mH2SO4=                                                                      3 балла 

Подставим значение mH2SO4  в ранее составленное уравнение и решим его 

 



7,6 +  = 19,6 + Х 

 = 12+ Х                                           1 балл      

80Х= 21,6 

Х=2,7г (H2O) 

 

 

 

Задание 3. (15 баллов) 

Решение 

Составим уравнения реакций 

C5H5N + HCl(водн) = [C5H5N
+
H]Cl

–                       
1балл 

 C6H5NH2 + HCl(водн) = [C6H5N
+
H3]Cl

–                       
1балл 

(C2H5)3N + HCl(водн) = [(C2H5)3N
+
H]Cl

–                       
1балл 

Рассчитаем количества веществ-участников реакций: 

n(HCl)=0,274 моль                                        1балл 

n((C2H5)3N)=0,074 моль                                1балл 

На нейтрализацию ТЭА израсходовано 0,074 моль кислоты, а для 

реакции со смесью 0,2 моль.                           1балл 

Далее: 

Обозначим х-число моль пиридина и у-число моль анилина в 

смеси, после чего составим систему уравнений: 

Х + У = 0,2 моль                                   3 балла 

79х + 93у = 16,5г   



Решение системы уравнений приводит к 

Х=0,15 моль 

У=0,05моль 

То есть n(пиридина)=0,15моль                         1балл 

              n(анилина)=0,05моль                           1балл 

Рассчитаем количества веществ солей пиридиния, анилиния 

триэтиламиния, их массы и массовые доли. 

Они составляют соответственно: 

m(р-ра)=(66,8*1,07)+16,5+7,5=95,476г                1балл 

 

[C5H5N
+
H]Cl

– 
 0,15моль             17,33г        18,15%                1балл 

[C6H5N
+
H3]Cl

–   
0,05моль           6,48г            6,79%             1балл 

[(C2H5)3N
+
H]Cl

–  
0,074 моль          10,18               10,66%   1балл 

 

 

Задание 4. (15баллов) 

Решение 

Искомая величина Ао – относительная атомная масса 

трехвалентного металла. Определяем его хим. Эквивалент по 

формуле:                                1балл 

m=                       3 балла 

Э=               5 баллов 

 

Мольная масса металла 



М=38,24 * 3=114,72г/моль                1балл 

Это Индий   1балл  

Основная его часть идет на производство ЖК-панелей, потребление 

которых быстро растет и если не проводить их вторичную 

переработку, то добыча Индия вскоре(20 лет) станет 

нерентабельной.                      4 балла 

 

   Задание 5. (20 баллов) 

Решение 

А) 1.  

 

                    π- комплекс          более стабильный          2-бромпропан 

                                                     δ-комплекс 

2.  

1-бромпропан (эффект Карраша) 

3. 

1-бром-1-фенилэтан (по Марковникову) 

4.  

1,1-дибромэтан (по Марковникову) 



                              Более стабильный 

                                 δ –комплекс 

5. 

3-бром-1,1,1-трифторпропан (совр. опред. правила                

Марковникова  ) 

Механизмы 5 баллов, основные структуры 5 баллов, название 5 баллов 

В)   изопропанол                                     1 балл 

 этаналь               1 балл 

через полуацеталь ацеталь      2 балла 

Проверка:           1 балл 

 



8 класс 

Задание 1. (10 баллов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Г А В Г А Б Г В Б А 

 

Задание 2. (10 баллов) 

100 – 6,33 -15,19 – 60,76 = 17,72%   1б. 

   1б. 

  1б. 

H:C:O:N=    4б. 

Простейшая формула вещества NH5CO3, или гидрокарбонат аммония 

NH4НCO3   1б. 

        2б. 

Задание 3. (15 баллов) 

CsAl(SO )2 12H2O + 2Ba(OH)2 = 2BaSO4 + CsAl(OH)4 + 12H2O   5б. 

CsAl(OH)4 t
o
         CsAlO2 + 2H2O 

2CsAlO2 + Mg Mg(AlO2)2 + 2Cs         5б. 

моль=n(Cs)      3б.                                  

   2б. 

 

 

 

 

 

 



 

Задание 4. (15 баллов) 

Ca(OH)2 + SO2 = CaSO3 + H2O      1б. 

CaSO3)=5,1/120=0,0425моль=n(SO2)      0,5б. 

2A + 2H2SO4=A2SO4 + SO2 + 2H2O             1б. 

n(A)=2n(SO2)=0.085моль 

M(A)=0,18/(0,0425 2)=2,12г/моль металла А. (нет такого Ме)    0,5б. 

A + 2H2SO4=ASO4 + SO2 + 2H2O                             1б. 

n(A)=n(SO2)= 0,0425моль 

М(A)=0,18/0,0425=4,24г/моль (нет такого двухвалент. Ме)     0,5б. 

2A + 6H2SO4=A2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O            1б. 

n(A)= n(SO2)=0,028моль   

М(A)=0,18/0,028=6,43г/моль (нет такого трехвалент. Ме)     0,5б. 

A + 4H2SO4=A(SO4)2 + 2SO2 + 4H2O                             1б. 

n(A)= n(SO2)= 0,02125моль 

М(A)=0,18/0,02125=8,47г/моль (нет такого четырехвалент. Ме)     

0,5б. 

Вещество А-это неметалл А-это S или С    0,5б. 

S + 2H2SO4 = 3SO2 + 2H2O       1б. 

              

=n( )   0,5б. 

   0,5б. 

Для углерода 

C+2H2SO4=2SO2+CO2+2H2O    1б. 

CO2 + Ca(OH)2 CaCO3+H2O     1б. 



n(CO2)= n( )   0,5б. 

       0.5б. 

n(SO2)=2n(C)=0.03моль=n(CaSO3)  0.5б. 

    0.5б. 

Общая масса осадка равна 1,5+3,6=5,1г 0.5б. 

Таким образом, вещество А-углерод. 0.5б. 

Задание 5. (20 баллов) 

Вещества: А-N2, Б-NH3, В-HNO3, Г-NH4NO3, Д-N2O, Е-NaNH2, Ж-

NaN3.  

Уравнения реакций: 

N2 + 3H2 2NH3           2б 

NH3 + 5O2 4NO+6H2O   2б. 

2NO+O2 2NO2    2б. 

4NO2+O2+2H2O 4HNO3     2б. 

NH3+HNO3 NH4NO3       2б. 

NH4NO3 N2O+2H2O      2б.   

2Na+2NH3 2NaNH2+H2       3б. 

NaNH2+N2O NaN3+H2O       3б. 

Массовая доля азота в NaN3 равна 

     2б. 

 



9 класс 

Задание 1. (10 баллов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б В В Б В Г Б В Б Б 
 

Задание 2. (10 баллов) 

NaHCO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2     1б. 

m(NaHCO3)р-ра= m(NaHCO3)р.в.  ω(NaHCO3)= 0,1344г 0,1 = 0,01344г  

2б. 

n(NaHCO3)=        2б. 

n(NaHCO3)= n(HCl)=0,00016                    1б. 

C(HCl)= 0,016моль/л         2б. 

pH(H
+
)= - lg(H

+
)=- lg0,016=1,79            2б. 

 

Задание 3. (15 баллов) 

А) Аммиак -  ; гидразин - ; гидроксиламин - ; гидроген азид- ; 

азотистая кислота - ; азотная кислота -         2б. 

 

Б) 1.  NH3 + H2O NH4
+
 + OH

-
 

          N2H4 + H2O  N2H5
+
 + OH

-   
        

          NH2OH + H2O  NH3OH
+
 + OH

-
                     3б. 

   2.   NH3 + HCl = [NH4]Cl 

         N2H4 + HCl = [N2H5]Cl 

              NH2OH + HCl = [NH3OH]Cl                                        3б. 



 

3.   2NH3 + 3CuO = N2 + 3Cu + 3H2O 

      5N2H4 + 4KMnO4 + 6H2SO4 = 5N2 + 4MnSO4 + 2K2SO4 + 16H2O  

      2NН2OH + I2 + 2KOH = N2 + 2KI + 4H2O 

     HNO2 + Cl2 + H2O = HNO3 + 2HCl      2б. 

 

4. Ag2O + 4NH4OH = 2[Ag(NH3)2]OH + H2O  

NiSO4 + 6NH2OH = [Ni(NH2OH)6]SO4 

  NiSO4 + 3N2H4 = [Ni(N2H4)3]SO4                            2б. 

 

В) Азот – это составляющая часть растительных протеинов, хлорофилла, 

ДНК (генетический код), необходимых для роста растений. Растения 

потребляют азот в виде нитратов (NO3
-
) и ионов аммония (NH4

+
). 

Доминирующей формой является нитрат. Аммоний более предпочтителен на 

стадии раннего роста растений, однако, в течение всего вегетативного 

периода возрастает и необходимость в азоте; растения усваивают большую 

часть азота в форме нитрата. 

Различают след. виды: аммиачные, аммонийные, нитратные, аммонийно-

нитратные, амидные, аммонийно-нитратно-амидные.           3б. 

 

Задание 4. (15 баллов) 

Решение 

Запишем выражения для ПР солей: 

Ks(PbCl2) = 1,6∙10
–5

 (моль/л)
3 

Ks(AgCl) = 1,78∙10
–10

 (моль/л)
2 

Концентрация Cl
- 
, необходимая для выпадения осадка PbCl2 равна: 



[Cl
-
]PbCl2 =                      5б. 

Концентрация Cl
- 
, необходимая для выпадения осадка AgCl равна: 

[Cl
-
]AgCl =          5б. 

Определим концентрацию ионов Аргентума в в момент начала осаждения 

PbCl2 

[Ag
+
] =              5б. 

Первым выпадет осадок AgCl. При [Ag
+
] = начнет выпадать 

осадок PbCl2. 

 

 

 

Задание 5.  (20 баллов) 

Решение 

  х 

Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2 

    у 

2Fe + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3H2                                                    3б. 

 

FeSO4 + 2KOH = Fe(OH)2 + K2SO4 

Fe2(SO4)3 + 6KOH = 2Fe(OH)3 + 3K2SO4                                  3б. 

 

Fe(OH)2   t
o
C    FeO + H2O 

2Fe(OH)3   t
o
C    Fe2O3 + 3H2O                                         3б. 

 



n(Fe) =  

n(Fe) = n(FeО) + 2n(Fe2О3) = 0,35 моль                           3б. 

x + 2y = 0,35 

72x + 2 160y = 26,8  

x= 0,35 – 2y 

72  

25,2  

  

176y=1,6 

у=0,009 моль 

х=0,35–  

х=0,332моль                    4б. 

  

   4б. 

 



ЗАВДАННЯ III ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 

(ЛУГАНСЬК 2014, ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР) 10 КЛАС 

I. Тестові завдання (10 балів) 

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

на кожне завдання - 1 бал. 

1. Кристалогідрат якого сульфату не відноситься до купоросів: 

а) FeSO4;  б) ZnSO4;  в) CaSO4;  г) CuSO4? 

2. Середня молярна маса газу дорівнює 28,0 г/моль. До складу газу входять: 

а) N2 + O2;  б) CO + N2;  в) CO + O2;  г) CO + CO2. 

3. Для зміщення рівноважної реакції синтезу аміаку з простих речовин в бік 

продукту (вправо) необхідно: 

а) охолодити систему;  б) додати каталізатор;  

в) нагріти систему;  г) зменшити загальний тиск в системі. 

4. Сполуки якого хімічного елемента в зазначеному валентному стані до 

теперішнього часу не отримано: 

а) Rn (II);  б) Ar (II);   в) Kr (II);  г) Xe (II). 

5. У старі часи купоросним маслом називали: 

а) HCl;   б) H2SO4;  в) HNO3;  г) H2SO3. 

6. Невелику кількість хлороводню в лабораторних умовах можна отримати при 

нагріванні суміші твердого хлориду натрію з твердим: 

а) NH4Cl;  б) Na2SO4;  в) NaHSO4;  г) NaH2PO2. 

7. Виберіть вірне твердження: 

а) при окисленні альдегідів утворюються алкани;  

б) при окисленні первинних спиртів утворюються альдегіди;  

в) при гідратації алкенів утворюються карбонові кислоти;  

г) при дегідратації карбонових кислот утворюються алкани. 

8. При взаємодії з водою якої речовини утворюється оцтова кислота: 

а) (CH3CO)2O;  б) CH3CHO;  в) CH3COCH3;  г) C2H4(OH)2. 

9. Масова частка Карбону в солі, утвореної аніліном і хлороводнем, дорівнює: 

а) 45,5%;  б) 49,8%;  в) 55,6%;  г) 58,1%. 

10. У реакції синтезу метанолу в промислових масштабах вихідними речовинами є: 

а) CO + H2O;  б) CO + 2H2;  в) CO2 + H2O;  г) CO + H2CO3. 



II. Смердючий газ (10 балів) 

Суміш речовин, отриманих після прожарювання суміші цинку і сірки без доступу 

повітря, обробили надлишком хлоридної кислоти. При цьому залишилося 24 г 

нерозчинної речовини і виділився газ, при спалюванні якого утворюється новий газ, 

здатний відновити 104,8 г дихромату калію, підкисленого сульфатною кислотою. 

Визначте склад вихідної суміші цинку і сірки. 

Відповідь: 

Zn + S → ZnS 

Якщо у надлишку був цинк, після обробки соляною кислотою повинен залишитися 

хлорид цинку, який розчинний. Тому у надлишку сірка, яка зостається після 

обробки кислотою і не є розчинною. 

ZnS + 2HCl → H2S↑ + ZnCl2 

2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 

3SO2 + K2Cr2O7 + H2SO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3+ H2O 

n (K2Cr2O7) = 104,8 / 294 = 0,356 моль. 

n (SO2) = 0,356 * 3 = 1,068 моль. 

n (H2S) = 1,068 моль. 

n (ZnS) = 1,068 моль. 

n (Zn) = n (Sреаг.) = 1,068 моль. 

m (Zn) =  65,4*1,068 = 69,8 г. 

m (Sреаг.) = 32*1,068 = 34,2 г. 

m (S) = 34,2 + 24 = 58,2 г. 

ω (Zn) =  (69,8 /(69,8 + 58,2))*100% = 54,53% 



III. Корунд (15 балів) 

При термічному розкладанні при 200°С одного граму неорганічної солі відбувається 

виділення 464,5 мл (н.у.) суміші газів і залишається 0,1566 г білого порошку. 

Отриманий порошок тугоплавкий і доволі хімічно інертний, хоча і реагує з 

концентрованими розчинами кислот і лугів. Отримана суміш газів добре підтримує 

горіння, утворює вибухові суміші з воднем, а при пропущенні через водний розчин 

лугу втрачає своє слабке жовто-зелене забарвлення та 22,2% свого об'єму. Визначте 

склад вихідної неорганічної солі і напишіть рівняння її розкладання. 

 

Суміш газів підтримує горіння – є кисень, зв’язується розчином лугу та втрачає 

забарвлення – є хлор. Тугоплавкий хімічно інертний залишок, який проявляє 

амфотерні властивості – оксид перехідного металу або алюмінію. На хлор, кисень та 

оксид розкладаються перхлорати. 

Кількість молів газу: 0,4645 / 22,4 = 0,0207 моль. 

Кількість хлору: 0,0207 * 0,222 = 0,0046 моль. 

Кількість кисню: 0,0207 * 0,778 = 0,0161 моль. 

Співвідношення 1 : 3,5 

4Al(ClO4)3 → 2Al2O3 + 6Cl2 + 21O2 

n (Al2O3) = n (Cl2) /3 = 0,0015(3) моль. 

m (Al2O3) = 0,0015(3) * 102 = 0,1564 г, що відповідає умовам задачі. 

 



IV. Деревинний спирт (15 балів) 

Реакцію синтезу метанолу з оксиду вуглецю (II) і водню, взятому у двократному 

надлишку відносно стехіометричної кількості, проводять у замкнутому реакторі при 

підвищеній температурі і тиску 20 МПа. Після закінчення процесу тиск в реакторі 

при тій же температурі становить 18 МПа. Розрахуйте ступінь перетворення оксиду 

вуглецю в метанол і вміст метанолу в реакторі (об'ємні %). 

 

CO + 2H2 → CH3OH  

Візьмемо кількість метанолу за х. 

Склад CO H2 CH3OH 

До реакції 1 4 0 

Після закінчення  1–х 4–2х х 

 

Тиск зменшується пропорційно зменшенню кількості газів. 

P2/P1 = n2/n1 

18/20 = n2/n1 = 0,9 

(1+4)*0,9 = (1–х)+(4–2х)+х 

4,5 = 5 – 2х 

х = 0,25. 

Тобто оксиду осталося 1 – 0,25 = 0,75 (75%) 

Доля метанолу х / ((1–х)+(4–2х)+х) = 0,25 / (0,75+2,5+0,25) = 0,071 (7,1%) 



V. Перші пілюлі (20 балів)  

При повному згорянні 12,84 г ароматичної речовини В утворилося 8,1 л СО2 

(виміряного при температурі 25°С і тиску 110 кПа ), 2,16 г води і 8,28 г калію 

карбонату. Речовину В можна отримати лужним гідролізом препарату А, який 

широко використовується в медицині. У 35,55 мг речовини В та в 29,9 мг речовини 

А міститься по 10
20

 молекул. 

а) Визначте брутто-формули речовин А і В. 

б) Зобразіть графічні формули речовин А і В. 

в) Яку тривіальну назву має препарат А і для чого його призначають пацієнтам 

медики? 

г) Напишіть рівняння реакції одержання В з А. 

 

V1/V2 = P2T1/P1T2 = 110*273/101*298 ~1 

В + O2 → CO2 + H2O + K2CO3; 

Молі:  0,36  0,12  0,06 

В + O2 → 6CO2 + 2H2O + K2CO3; 

С7H4K2Ox 

10
20

 молекул = 1,66*10
–4

 моля 

М (В) = 214 г/моль 

214 (С7H4K2Ox) – 166 (С7H4K2) = 48; 

С7H4K2O3 

Бензольний цикл двозаміщений + 1С  

 
 

М (А) = 180 г/моль 

 
 

Аспірін – для симптоматичного лікування головного болю, зубного болю; болю в 

горлі, що обумовлений застудою; альгодисменореї; болю в м’язах і суглобах; болю в 

спині; помірного болю, обумовленого артритом. При застуді або при гострих 

респіраторних захворюваннях; для симптоматичного полегшення болю і гарячки. 



Розв’язок  завдань  

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської  олімпіади з хімії 

 10 клас 2013 рік 

I. 1. 3);   2. 2);   3. 1);   4. 3);   5. 1);   6. 3);   7. 2);   8. 2);   9. 2);   10. 2). 

II. Деякі оксиненовмісні кислоти можуть входити в реакцію «нейтралізації» із 

найсильнішими кислотами, відіграючи в таких реакціях роль основи. 3 бали   

Наприклад: H3PO4 + HClO4 = [P(OH)4]ClO4. 3 бали  

Таким чином, навіть доволі сильні кислоти можуть виявляти ознаки амфотерності у присутності 

ще сильніших кислот. Все умовно. 1 бал 

Ще приклад: 

HNO3 + H2SO4 = [NO2]HSO4 + H2O 3 бали 

III.  

Осад в реакції з AgNO3, очевидно, являє собою AgBr (1 бал), а з BaCl2 – це BaSO4 (1 бал). 

Дисоціювати в розчині можуть тільки йони зовнішньої сфери (1 бал), отже, у сполуці А йон [SO4]
2-

 

розташований у внутрішній сфері, а Br
-
 у зовнішній (1 бал),  а в сполуці В – навпаки (1 бал). 

Тоді координаційна формула для сполуки А має вигляд [Co(NH3)5SO4]Br (3 бали), а для сполуки В 

це [Co(NH3)5Br]SO4 (3 бали). 

Рівняння реакцій 2 бали. 

Сполуки А та В ілюструють явище іонізаційної ізомерії 2 бали. 

IV.  

Для спрощення розрахунку вважаємо, що спочатку взяли 1 моль HIO3. 1 бал 

Маса цієї речовини складає 176 г. Тоді маса речовини А дорівнює 176/1,054 = 167 г. 1 бал 

Втрата маси складає 9 г на 1 моль кислоти. 1 бал 

Із елементів, що входять до складу кислоти, не виходить побудувати сполуку з молярною масою 9 

г/моль, але можна із масою 2×9 = 18 г/моль – це вода 2 бали 

Тоді А – I2O5. 2 бали 

Оскільки при виділенні води не відбувається окисно-відновних перетворень, то реакція буде 

виглядіти так:  

2HIO3 = I2O5 + H2O 2 бал 

Даний оксид здатний окислювати СО: 

I2O5 + 5CO = I2 + 5CO2 2 бали 

Наявність СО визначають за посинінням вологої суміши, яка містить I2O5 та крохмаль. 2 бал 



При взаємодії з водою I2O5 знову дає кислоту: 

I2O5 + H2O = 2HIO3 2 бали 

V.  

1. 

              

Кожна схема 1 бали (4 бали) 

2. 

Утворення 5 ізомерів спиртів можна пояснити перегрупуванням утвореного інтермедіату: 

 

  

2 бали 

Утворений карбокатіон легко перегруповується у більш стійки катіони, які можуть 

перетворюватись один на одний: 

                             

Кожний новий катіон 1 бал (разом 4 бали) 

Тоді спирти: 



                         

Кожний спирт 1 бал (разом 5) 

3. 

 

а) R-бут-1-єн-3-ол                      b) S-бут-1-єн-3-ол       2 бали 

4. Механізм хлорування за високої температури SR. Це приводе до утворення алілхлориду.   3 бали 

 

 



Розв’язок  завдань  

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської  олімпіади з хімії 

 11 клас 2013 рік 

I. 1. 7);   2. 1);   3. 8);   4. 2);   5. 9);   6. 10);   7. 4);   8. 6);   9. 5);    10. 3). 

II. Схема синтезу: 

 

III.  

a) XeF6 + 3H2O = XeO3 + 6 HF        1 бал; 
b) XeF6 + 2H2O = XeO2F2 + 4HF     1 бал; 
c) XeF6 + H2O = XeOF4 + 2HF        1 бал. 



Геометричну форму молекул можна передбачити за допомогою теорії відштовхування 

електронних пар валентної оболонки (теорії Гіллеспі): 

 

                         

Кожна структура 3 бали. 

IV.  

По трубі транспортували тільки вуглеводні С5 та С6, тому з атомом Феруму з’єднані 

(виходячи з аналізу) два однакові ліганди С5Н5 (2 бали), а не один С10Н10 (1 бал). 

Непарне число атомів Гідрогену в частинці С5Н5 свідчить про те, що це не молекула, а 

аніон або радикал (1 бал). Стійкий аніон такої будови – ароматичний 

циклопентадієніл-аніон (1 бал).   

                                                               (1 бал). 

Вочевидь, до складу суміші вуглеводнів входив циклопентадієн, який повільно реагує із 

залізом: 

Fe + 2C5H6 = [Fe(C5H5)2] + H2          (2 бали). 

Шість π-електронів кожного з аніонів утворюють координаційний зв’язок із іоном Fe
2+

 (2 

бали), добута сполука належить до класу π-комплексів та існує у вигляді жовтогарячих 

кристалів. ЇЇ тривіальна назва – фероцен, систематична – біс(циклопентадієніл)ферум (2 бали).   

 Структурна формула фероцену – 3 бали. 

 

V.  

1,2. Реакції в двох титруваннях відбуваються в присутності різної кількості хлоридної кислоти: 

у першому титруванні концентрація HCl 6 моль/л, у другому – близько 1 моль/л. 1 бал 

У присутності великої кількості HCl внаслідок утворення IСl або ICl2
-
 стабілізується 

відновлена форма I
+
. 1 бали На початку титрування йодат-іони відновлюються до йоду, який 

забарвлює шар хлороформу в фіолетовий колір. 

2IO3
-
 + 12H

+
 + 10e

-
 = I2 + 6H2O. 2 бали 

При подальшому додаванні калій йодату йод окиснюється до ICl або ICl2
-
; шар хлороформу 

знебарвлюється: 

2I2 + IO3
-
 + 6H

+
 + 10Cl

-
 = 5ICl2

-
 + 3H2O. 



Сумарне рівняння напівреакції має вигляд: 

IO3
-
 + 6H

+
 + 2Cl

-
 + 4e

-
 = ICl2

-
 + 3H2O. 2 бали   1) 

У другому титруванні відновлення йодату відбувається за рівнянням 

IO3
-
 + 6H

+
 + 6e

-
 = I

-
 + 3H2O 2 бали                  2) 

Синій колір з’являється в розчині, що містить крохмаль, коли в кінці титрування йодид-іон 

надлишком йодату окиснюється до I2. 1 бал 

Аскорбінова кислота окиснюється: 

        

                 2 бали 

Згідно з кількістю електронів у цьому рівнянні та рівняннях 1) і 2) знаходимо відношення 

кількостей речовини йодату й аскорбінової кислоти (позначено АК) в кожному титруванні. 

У першому титруванні кількість речовини витраченого йодату: n1(IO3
-
) = n(АК)/2. 1 бал 

 У другому титруванні йодату витрачено менше: n2(IO3
-
) = n(АК)/3. 1 бал 

Різниця кількостей речовини йодату, витраченого в двох титруваннях, дорівнює: 

n1(IO3
-
) – n2(IO3

-
) = 0,100 моль/л × 4,6×10

-3
 л = n(АК)/2 – n(АК)/3. 1 бал 

Звідси кількість речовини аскорбінової кислоти в кожному з титрувань: 

(1/2 – 1/3)×n(АК) = 4,6×10
-3

 моль, n(АК) = 4,6×10
-3

моль/0,167 = 2,75×10
-3

 моль. 1 бал 

Молярна маса аскорбінової кислоти 176,1 г/моль 1 бал 

Загальна маса кислоти: 

2,75×10
-3

моль×176,1 г/моль×100 мл/20 мл 1 бал 

Маса аскорбінової кислоти в перерахунку на одну таблетку буде в 5 разів менше і складе  

0,485 г  1 бал 

3. Маса мандаринів дорівнює 75 мг×100 г/22 мг×0,74 ≈ 460 г. 1 бал (таку кількість мандаринів 

треба їсти з діазоліном). 

 4. У молекулі аскорбінової кислоти два хіральних атоми Карбону, отже, можливі чотири 

стереоізомери. 1 бал   



Розв’язок завдань 

 ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії  

8 класс 

I.  10 б 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в в а в б г а б в б 

 

II.10 б 

4HI + O2 → 2H2O + 2I2                                             2,5б 

4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O                                      2,5б 

2H2S + O2 → 2H2O + 2S                                           2,5б 

HgS + O2 → Hg + SO2                                              2,5б 

 

III.15 б 

Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaNO3               3,5б 

Cu(OH)2  → CuO + H2O                                         3,5б 

CuO + H2 → Cu + H2O                                           3,5б 

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2  + 2NO2 + 2H2O           3,5б 

А – Cu(NO3)2                                                            0,5б 

Б – Cu(OH)2                                                                                              0,25б 

В – Cu                                                                      0,25б 

 

IV. 15 б 

Pb
2+

 + H2S → PbS↓ + 2H
+     

                                  3 б 

n(PbS) = n(H2S) = 0,956/239 = 0,004 моль          2 б 

Э2S3 + 6H2O → 2Э(OH)3 + 3H2S                          3 б 

n(Э2S3) = 1/3 n(H2S) = 0,00133 моль                    2 б 

M(Э2S3) =  =  = 154 г/моль                      2 б 

Ar(Э) =  =  = 27                       2 б 

А – Al2S3                                                                                                    1 б 

 

V. 20 б 

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2  + 2H2O + 2NO2  

                                                                        2N2O3            5б 

Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO   



n(N2O3) =  =  = 0,033 моль                                3б 

n(NO2) : n(NO) = 1 : 1 =˃n(NO2) = n(NO) =  = 0,0165 моль  

n(HNO3) = 2n(NO2) 

                                    = 6 n(HNO3) = 6  0,0165 = 0,1 моль 

n(HNO3) = 4n(NO) 

10мл – 0,1 моль HNO3 

                                         =˃ С(HNO3) =  =  = 10 моль/л        2б 

       1л – х моль HNO3 

 

X =  = 10 моль 

3Pb + 8HNO3 → 3Pb(NO3)2 + 4H2O + 2NO                             5б 

n(NO) =  =  = 0,025 моль                                              3б 

n(HNO3) = 4n(NO) =4 * 0,025 = 0,1 моль 

10мл – 0,1 моль HNO3 

                                         =˃ С(HNO3) =  =  = 10 моль/л      2б 

       1л – х моль HNO3 

 

X =  = 10 моль                

 

 

 

 

 



Розв’язок  завдань  

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської  олімпіади з хімії 

 9 клас 2013 рік 

 I.  Тестові завдання (10 балів).  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

г г б б а г а г г г 

 

II. 10 балів 

1. 4 Al + 3SiO2 → 2 Al2 O3 +3Si  

2. 2 Al + 3H2SO4 (разб.) → Al2 ( SO4)3 +3 H2↑ 

3. SiO2 + Na2 CO3 → Na2SiO3 + CO2↑ 

4. SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O 

5. Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2↑ + H2O 

6. Na2CO3 + H2SO4 (надлиш.) → 2NaHSO4 + CO2↑ 

7. 2NaOH (надлиш.) + H2SO4  → Na2SO4 + 2H2O 

8. NaOH + H2SO4 (надлиш.) → NaHSO4 + H2O 

9. 2Na2CO3 (надлиш.) + H2SO4  → 2NaHCO3 + Na2SO4  

10. 2 Al + 6H2SO4 (к.) → Al2 ( SO4)3 + 3 SO2 ↑+ 3H2O 

11.  2 Al + 6NaOH → 2NaAlO2 + H2 + 2Na2O 

 

ІІІ. 15 балів 

2Н2 + О2 → 2Н2О                    (1б) 

2V     1V 

По условию задачи объем смеси уменьшился на 36 мл (100 – 64 = 36).  (1б) 

Из уравнения реакции видно, что при уменьшении объема на 3 мл реагируют 

2 мл (Н2) и 1 мл (О2) следовательно  (1б) 

V1(Н2) =  =24 (мл)                       (2б) 

V(О2) = 12 (мл) 

Остаток 64 мл газа смешали со 100 мл воздуха, содержащего 80 мл азота и 20 

мл кислорода, в результате образовалось 164 мл газовой смеси (64+100=164)                             

(2б) 

После повторного взрыва и приведения газов к первоначальным условиям 

объем смеси оказался равным 128мл 



∆V = 164мл -128мл = 36мл         (1б) 

Значит, прореагировало еще 24мл (Н2) и 12мл (О2)      (1б) 

Следовательно, общий объем водорода 48 мл (24+24=48) (1б),       кислорода 

в исходной смеси 12 мл      (1б), азота – 40мл      (1б). 

Т.к. исходная смесь составляла 100 мл, следовательно  

φ(Н2) = 48%   (1б) 

φ(О2) = 12%    (1б) 

φ(N2) = 40%     (1б) 

ІV. 15 балів 

Рассчитаем растворимость кристаллогидрата при 90°С, исходя из 

растворимости безводной кислоты: 

М (Н2С2О4) 2 Н2О = 126          М (Н2С2О4) = 90 

126г Н2С2О4 2 Н2О  соответственно    90г Н2С2О4 (безводной кислоты) 

х   Н2С2О4 2 Н2О    соответственно    120г Н2С2О4 (безводной кислоты) 

х = 168 г                             (2б) 

Поскольку 168 г Н2С2О4 2 Н2О  содержат 168 – 120 = 48г воды, то для 

растворения этой массы кристаллогидрата при 90°С потребуется 100-48=52г 

воды.                                   (1б) 

Растворимость кристаллогидрата при 90°С составляет  

 = 323 г на 100г воды.                                                 (2б) 

Аналогично рассчитаем растворимость Н2С2О4 2 Н2О при 10°С  

126г Н2С2О4 2 Н2О  отвечает 90 г безводной кислоты 

у   Н2С2О4 2 Н2О отвечает 5,3 г безводной кислоты   

у = 7,42 г                                                                         (2б) 

В 7,42 г Н2С2О4 2 Н2О содержится 7,42 – 5,3 = 2,12 г воды 

Для растворения 7,42 г кристаллогидрата при 10°С необходимо  



100- 2,12=97,88г воды                                                  (1б) 

Растворимость Н2С2О4 2 Н2О при 10°С составляет  

 = 7,58 на 100г воды                                           (2б) 

Найдем сколько воды и кристаллогидрата нужно для получения при 

перекристаллизации 20г Н2С2О4 2 Н2О 

Из раствора 323г Н2С2О4 2 Н2О в 100г воды выделяется при охлаждении  

323-7,58 = 315,42 г дигидрата.                                           (1б) 

V.  20 балів. 

а) Кислоти: HCl, HF, H2PO4
-
, NH4

+
 

HA = H
+
 + A

-
 (A

-
 = Cl

-
, F

-
, HPO4

2-
, NH3) 4 кислоти – 4 бали  

Основи: NH3 (NH3∙H2O); NH3∙H2O = NH4
+
 + OH

-
 1 бал 

Амфотерні:  H2O;     H2O = H
+
 + OH

-
 1 бал  

 

Сполуку Al(OH)3 зазвичай відносять до амфотерних, хоч вона дисоціює за 

типом основи і не дисоціює за кислотним типом: 

Al(OH)3 = Al(OH)
+
 + OH

-
 0,5 бали Al(OH)3 ≠ H2AlO3 + H

+
 0,5 бали (у сумі 1 

бал) 

б) Кислоти: HCl, NH4
+
 ; HA = H

+
 + A

-
 (A

-
 = Cl

-
, NH3) 2 бали 

Основи: OH
-
, CO3

2-
, CN

-
 ;                   H

+
 + A = HA

+
 (A =  OH

-
, CO3

2-
, CN

-
) 3 

бали 

Амфотерні: HF, NH3, H2PO4
-
, H2O ;   HA = H

+
 + A

-
 ;  HA + H

+
 = H2A

+
 (A = F

-
, 

NH2
-
, HPO4

2-
, OH

-
) 2 бали 

в) Кислоти: H
+
, CO2, BF3, FeCl3, Al(OH)3 2,5 бали 

Основи: OH
-
, CO3

2-
, CN

-
, NH3 2 бали  

Амфотерні: HF, H2PO4
-
, H2O 1,5 бали 

 



ЗАВДАННЯ III ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 

(ЛУГАНСЬК 2014, ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР) 8 КЛАС 

I. Тестові завдання (10 балів) 

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

на кожне завдання - 1 бал. 

1. 1. Хімічна формула, яка відображає склад простої речовини:  

а) F; 

б) N;  

в) O; 

г) P.
 

2. 2. Основний оксид – це: 

а) BaO; 

б) SO3;  

в) CO2; 

г) P2O5. 

3. Яка з реакцій відноситься до реакцій заміщення:  

а) NaOН + HCl →; 

б) N2 + H2 →;  

в) Zn + HCl →;  

г) CaO + H2O →. 

4. Запис 3 O2 означає: 

а) 3 атоми оксигену; 

б) 6 атомів оксигену;  

в) 3 молекули; 

г) 3 молекули кисню. 

5. Коефіцієнтами рівняння …N2 + …H2 = … NH3 є:  

а) 1,3,2; 

б) 3,1,2; 

в) 1,2,3; 

г) 2,2,3. 

6. Виберіть формулу речовини, яка складається з трьох атомів натрію, атома 

фосфору та чотирьох атомів оксигену: 

а) Na2SiO3; 

б) Na3PO4; 

в) К3PO4; 

г) Na2CO3. 

7. Закінчить рівняння реакції:  …  +  …  = 2 Al2O3 

а) 2 Al і O; 

б) Al і 3 О2; 

в) Al і О2; 

г) 4 Al і 3 О2. 

8. Масова частка (%) фосфору в  Р2O5 дорівнює: 

а) 50; 

б) 56; 

в) 44; 

г) 40. 

9. Об’єм карбон(ІV) оксиду (л), який необхідний для отримання 100 г кальцій 

карбонату дорівнює:  

а) 11,4; 

б) 22,4; 

в) 20,5; 

г) 11,2. 

10. Обчисліть масу (в г) натрію, яка реагує з 54 г води:  

а) 69;  

б) 63; 

в) 56; 

г) 72. 

 



II. Задача (10 балів) 

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

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

молекулі дорівнює числу атомів Карбону. Визначте, що це за сполука, до якого 

класу вона відноситься та як поводить себе при нагріванні. 

III. Задача (15 балів) 

Яку масу металічного цезію можна отримати з 14,2 г цезієвих квасців (вони за 

складом подібні калієвим) за методом М. Бекетова (1894 р.), який виготовив цезій 

накалюванням його алюмінату з порошком магнію, і увесь цезій було отримано в 

металічному вигляді. Цезій алюмінат було виготовлено через осадження цезієвих 

квасців барій гідроксидом через випарювання отриманого розчину. 

IV. Задача (15 балів) 

У колбі нагріли 0,18 г простої речовини з надлишком концентрованої сульфатної 

кислоти. Газоподібні продукти реакції пропустили через надлишок розчину кальцій 

гідроксиду, при цьому утворилось 5,1 г осаду. Визначте вихідну сполуку А. 

Відповідь підтвердите відповідними розрахунками та рівняннями реакцій. 

V. Задача (20 балів) 

Деякий газ А, який є простою речовиною, реагує з воднем в присутності 

каталізатору, утворюючи речовину Б, яку можна в декілька стадій перетворити в 

безбарвну рідину В, яка проявляє кислотні властивості. При взаємодії надлишку Б з 

В утворюється біла тверда речовина Г, яка розкладається при помірному (150°С) 

нагріванні з виділенням газу Д. Газ Д реагує з продуктом взаємодії Б та металічного 

натрію (Є), утворюючи при цьому сіль Ж, добре розчинну у воді, яка містить 64,6 % 

Нітрогену. Про які речовини йде мова? Напишіть рівняння відповідних реакцій. 



ЗАВДАННЯ III ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 

(ЛУГАНСЬК 2014, ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР) 9 КЛАС 

I. Тестові завдання (10 балів) 

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

на кожне завдання - 1 бал. 

1. Яке число неподілених електронних пар є в молекулі ортофосфорної кислоти: 

а) 6;  б) 8;  в) 10;  г) 12? 

2. Формула кальцій карбіду: 

а) Ca2C;  б) Ca3C2;  в) CaC2;  г) Ca2C3. 

3. Який атомний номер має хімічний елемент з електронною конфігурацією 

[Kr]4d
2
5s

2
: 

а) 88;  б) 53;  в) 40;  г) 36. 

4. Елемент утворює вищий оксид XO3, який є кислотним, а також амфотерний 

гідроксид X(OH)3. Цей елемент розташований в: 

а) 3 періоді групі VIA;  б) 4 періоді групі VIB;  

в) 5 періоді групі VIA;  г) 5 періоді групі IVB. 

5. Ендотермічною є реакція між: 

а) C + O2;  б) CO + O2;  в) CO2 + C;  г) CH4 + O2. 

6. У розчині одночасно не можуть бути присутніми: 

а) HCl + H2SO4;  б) HF + HNO3;  в) H2CO3 + H2SO3;  г) H2CO3 + HCl. 

7. Неполярною (не має дипольного моменту) є молекула: 

а) SO2;  б) CO2;  в) NH3;  г) H2O2. 

8. Геометричні ізомери є у молекули: 

а) етилциклопропану;   б) 1,1-диметилциклопропану;  

в) 1,2-диметилциклопропану;  г) метилциклобутану. 

9. Отримати алкен з насиченого одноатомного спирту можна в результаті реакції: 

а) гідратації;  б) дегідратації;  в) гідрування;  г) дегідрування. 

10. У твердому агрегатному стані при нормальних умовах знаходиться: 

а) пропанон;  б) етанова кислота;  в) метаналь;  г) толуен. 

II. Задача (10 балів). 

Обчисліть мінімально можливий pH шлункового соку, якщо для нейтралізації усієї 

хлоридної кислоти в 10 мл цього соку потрібно 0,1344 г 10% розчину натрій 

гідрокарбонату. 

III. Задача (15 балів). 

Нітроген як елемент-органоген входить до величезної кількості біологічно важливих 

сполук. Але й неорганічна хімія нітрогену різноманітна й багата. Прикладом можуть 

бути такі гідрогенвмісні сполуки нітрогену: аміак NH3, гідразин N2H4, гідроксиламін 

NH2OH, гідроген азид HN3, нітритна кислота HNO2, нітратна кислота HNO3. 



а) Наведіть структурні формули молекул цих сполук. 

б) Для яких з цих сполук і чому характерні такі хімічні властивості: лужне 

середовище водних розчинів; взаємодія з кислотами з утворенням солей; 

відновлювальна активність у водних розчинах; здатність входити як ліганд до 

координаційної сфери комплексних сполук? Відповідь підтвердить 

рівняннями реакцій. 

в) Азот є головним компонентом повітря. Чому використовують азотні 

(нітрогенвмісні) добрива? Які азотні (нітрогенвмісні) добрива вам відомі? 

IV. Задача (15 балів). 

До розчину, який містить 0,001 моль/л AgNO3 та 1 моль/л Pb(NO3)2, додали 

гідрогенхлоридну кислоту. Який осад випаде першим? За якої концентрації катіона, 

що осаджується першим, почне випадати другий осад?  

Довідкові дані: Ks(PbCl2) = 1,6∙10
–5

 (моль/л)
3
;  Ks(AgCl) = 1,78∙10

–10
 (моль/л)

2
. 

V. Задача (20 балів). 

Порошок заліза масою 19,6 г розчинили в 400 мл 2М сірчаної кислоти і отриманий 

розчин залишили на повітрі. Через деякий час до розчину додали 10%-ний розчин 

гідроксиду калію до повного випадання осаду, який відфільтрували і нагріли до 

постійної маси в інертній атмосфері. Маса сухого залишку виявилася рівною 26,8 г. 

Визначте склад сухого залишку (в мольних %). 

  

 



ЗАВДАННЯ III ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 

(ЛУГАНСЬК 2014, ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР) 10 КЛАС 

I. Тестові завдання (10 балів) 

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

на кожне завдання - 1 бал. 

1. Кристалогідрат якого сульфату не відноситься до купоросів: 

а) FeSO4;  б) ZnSO4;  в) CaSO4;  г) CuSO4? 

2. Середня молярна маса газу дорівнює 28,0 г/моль. До складу газу входять: 

а) N2 + O2;  б) CO + N2;  в) CO + O2;  г) CO + CO2. 

3. Для зміщення рівноважної реакції синтезу аміаку з простих речовин в бік 

продукту (вправо) необхідно: 

а) охолодити систему;  б) додати каталізатор;  

в) нагріти систему;  г) зменшити загальний тиск в системі. 

4. Сполуки якого хімічного елемента в зазначеному валентному стані до 

теперішнього часу не отримано: 

а) Rn (II);  б) Ar (II);   в) Kr (II);  г) Xe (II). 

5. У старі часи купоросним маслом називали: 

а) HCl;   б) H2SO4;  в) HNO3;  г) H2SO3. 

6. Невелику кількість хлороводню в лабораторних умовах можна отримати при 

нагріванні суміші твердого натрій хлориду з твердим: 

а) NH4Cl;  б) Na2SO4;  в) NaHSO4;  г) NaH2PO2. 

7. Виберіть вірне твердження: 

а) при окисленні альдегідів утворюються алкани;  

б) при окисленні первинних спиртів утворюються альдегіди;  

в) при гідратації алкенів утворюються карбонові кислоти;  

г) при дегідратації карбонових кислот утворюються алкани. 

8. При взаємодії з водою якої речовини утворюється оцтова кислота: 

а) (CH3CO)2O;  б) CH3CHO;  в) CH3COCH3;  г) C2H4(OH)2. 

9. Масова частка Карбону в солі, утвореної аніліном і хлороводнем, дорівнює: 

а) 45,5%;  б) 49,8%;  в) 55,6%;  г) 58,1%. 

10. У реакції синтезу метанолу в промислових масштабах вихідними речовинами є: 

а) CO + H2O;  б) CO + 2H2;  в) CO2 + H2O;  г) CO + H2CO3. 

II. Смердючий газ (10 балів) 

Суміш речовин, отриманих після прожарювання суміші цинку і сірки без доступу 

повітря, обробили надлишком соляної кислоти. При цьому залишилося 24 г 

нерозчинної речовини і виділився газ, при спалюванні якого утворюється новий газ, 

здатний відновити 104,8 г калій дихромату, підкисленого сульфатною кислотою. 

Визначте склад вихідної суміші цинку й сірки. 



III. Корунд (15 балів) 

При термічному розкладанні при 200°С одного граму неорганічної солі відбувається 

виділення 464,5 мл (н.у.) суміші газів і залишається 0,1566 г білого порошку. 

Отриманий порошок тугоплавкий і доволі хімічно інертний, хоча і реагує з 

концентрованими розчинами кислот і лугів. Отримана суміш газів добре підтримує 

горіння, утворює вибухові суміші з воднем, а при пропущенні через водний розчин 

лугу втрачає своє слабке жовто-зелене забарвлення та 22,2% свого об'єму. Визначте 

склад вихідної неорганічної солі та напишіть рівняння її розкладання. 

IV. Деревинний спирт (15 балів) 

Реакцію синтезу метанолу з Карбон(II) оксиду і водню, взятому у двократному 

надлишку відносно стехіометричної кількості, проводять у замкнутому реакторі при 

підвищеній температурі і тиску 20 МПа. Після закінчення процесу тиск в реакторі 

при тій же температурі становить 18 МПа. Розрахуйте ступінь перетворення 

Карбон(II) оксиду в метанол і вміст метанолу в реакторі (об'ємні %). 

V. Перші пілюлі (20 балів)  

При повному згорянні 12,84 г ароматичної речовини В утворилося 8,1 л СО2 

(виміряного при температурі 25°С і тиску 110 кПа ) , 2,16 г води і 8,28 г калій 

карбонату. Речовину В можна отримати лужним гідролізом препарату А, який 

широко використовується в медицині. У 35,55 мг речовини В та в 29,9 мг речовини 

А міститься по 10
20

 молекул. 

а) Визначте брутто-формули речовин А і В. 

б) Зобразіть графічні формули речовин А і В. 

в) Яку тривіальну назву має препарат А і для чого його призначають пацієнтам 

медики? 

г) Напишіть рівняння реакції одержання В з А. 

 



ЗАВДАННЯ III ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 

(ЛУГАНСЬК 2014, ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР) 11 КЛАС 

I. Тестові завдання (10 балів) 

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

на кожне завдання - 1 бал. 

1. Температура кипіння важкої води D2O за нормального тиску становить: 

а) 95,7 ºС;    б) 100,0 ºС;    в) 101,4 ºС;    г) 108,3 ºС?  

2. Яка порція за нормальних умов містить найбільшу хімічну кількість речовини: 

а) 200 мл води;  б) 20 дм
3
 аміаку;  в) 1800 мг водню;  г) 200 г сірки? 

3. Який кислоті відповідає кислотний оксид P2O3: 

а) H3PO2;  б) H3PO3;  в) HPO3;  г) H3PO4? 

4. Середньої сіллю є: 

а) NaH2PO2;  б) Na2HPO4;  в) NaHCO3;  г) NaHS. 

5. У якій речовині в твердому агрегатному стані є іонний зв'язок: 

а) амоній нітрат;   б) силіцій (IV) оксид;  

в) фосфор (III) флуорид;  г) сірководень? 

6. Радикалом при нормальних умовах є: 

а) CO;  б) NO2;  в) CO2;  г) N2O4. 

7. У якого з вуглеводнів слід очікувати мінімального октанового числа: 

а) 2-метилгептан;   б) 2,3-диметилгексан;  

в) 2,5-диметилгексан;  г) 2,2-диметилгексан? 

8. Реакцію "срібного дзеркала" дає водний розчин: 

а) метанової кислоти;  б) етанової кислоти;  в) фенолу;  г) гліцерину. 

9. У якому гібридному стані знаходяться атоми Карбону в молекулі бензену: 

а) sp;  б) sp
2
;  в) sp

3
;  г) sp

3
d

2
? 

10. Ацетамід утворюється при дегідратації амоній ацетату. Формула ацетаміду: 

а) CH3COONH2;  б) CH3CONH2;  в) CH3COONH4;  г) H2NCH2COOH. 

II. Задача (10 балів). 

При взаємодії 7,6 г суміші калій, магній і хром (ІІI) оксидів з сульфатною кислотою 

утворилося 19,6 г сульфатів цих металів. Скільки води виділилося в процесі реакції? 

III. Задача (15 балів). 

Суміш піридину й аніліну масою 16,5 г обробили 66,8 мл 14%-й хлоридної кислоти 

(ρ = 1,07 г/мл). Для нейтралізації суміші знадобилося додати 7,5 г триетиламіну. 

Розрахуйте масові частки солей в отриманому розчині. 



IV. Задача (15 балів). 

При проходженні струму силою 1,5 А протягом 30 хвилин через розчин солі 

тривалентного металу на катоді виділилося 1,07 г металу. Визначте відносну атомну 

масу металу. Де споживається 50% цього металу та чому він швидко вичерпується з 

природних джерел? 

V. Задача (20 балів). 

Умови протікання процесу в органічній хімії часто відіграють вирішальну роль, 

спрямовуючи хід реакції до тих або інших продуктів. 

а) Запропонуйте структуру основного продукту приєднання бромоводню до: 

1) пропену; 

2) пропену в присутності перекису бензоїла; 

3) стиролу; 

4) вінілброміду; 

5) 3,3,3-трифлуорпропену. 

Коротко поясніть свій вибір. 

б) Назвіть отримані основні продукти за замісною номенклатурою. 

в) При обережному гідролізі продуктів реакцій (1) і (4) утворюються речовини, в 

результаті взаємодії яких в кислому середовищі утворюється нова речовина А. 

Речовина А містить 65,71% Карбону за масою. Встановіть структуру А і 

приведіть схеми процесів, що призводять до її утворення. 

 

 

 



Завдання для конкурсних іспитів з хімії 

ХІХ обласного конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт Луганського 

територіального відділення Малої академії наук України 

2013 рік 

9 клас 

І рівень 

1. 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 

2. Укажіть реакції, що відбуваються у розчинах повністю: 

А. MgS + H2SO4 (розб.) →                    В. Na3PO4 + H2O →                                             

Б. FeCl3 + H2SO4 →                                                     Г. Pb(NO3)2 + H2S →                                             

3. Установіть послідовність величин для азоту згідно з ланцюжком: 

кількість молекул → кількість атомів → кількість речовини (моль) → об’єм (н.у., л)  

→ маса (г): 

А. 22,4                               

Б. 6,02 10
23

                       
В. 1                                            

Г. 1,204 10
24

                                                

Д.  28 

4. Укажіть, як змінюються властивості хімічних елементів у напрямку 

     Mg → Al → Si → P → S: 

А. Радіус атома зростає 

Б. Електронегативність зменшується 

В. Металічні властивості посилюються 

Г. Неметалічні властивості посилюються 

Д. Основний характер оксидів послаблюється 

Є. Число енергетичних рівнів не змінюється 

ІІ рівень 

1. Позначте сумарну кількість іонів у алюміній оксиді масою 20,4 г: 

А. 3,01∙ 10
23

                           Г.  6,02∙ 10
22

 

Б.  6,02∙ 10
23

                          Д.  2,4∙ 10
22

 

В.  1,2∙ 10
23

 

2. Із запропонованих електронних структур частинок побудуйте послідовність, що 

відповідає схемі перетворення: Fe
3+

→   Fe
0
 → Fe

2+
 

А. 4s
2
3d

6
                            Г. 4s

0
3d

6
     

Б. 4s
1
3d

7
                            Д. 4s

2
3d

3
    

В. 4s
0
3d

5
    

 

3. Підберіть коефіцієнти в рівнянні реакції методом електронного балансу, укажіть 

окисник і відновник: 

KNO3 + S + C → K2SO4 + K2CO3 + CO2 + N2 

ІІІ рівень 

1. Суміш чадного й вуглекислого газів об’ємом 2,8 л прореагувала з 0,56 л      

кисню (н.у.). Визначте об’ємні частки газів у вихідній суміші. 

2. Скільки грамів залізного купоросу FeSO4∙7H2O і води необхідно для 

приготування 400 г розчину з масовою часткою ферум (ІІ) сульфату 7 %? 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

1.  

2.  

3.  



Завдання для конкурсних іспитів з хімії 

ХІХ обласного конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт Луганського 

територіального відділення Малої академії наук України 

2013 рік 

  10 клас 

І рівень 

1. Виберіть твердження щодо двовалентного металу, масова частка якого в оксиді 

дорівнює 0,8: 

А метал знаходиться у ІІ групі періодичної системи 

Б  у ряді напруг метал знаходиться після водню 

В  метал здатний витісняти водень з води та кислот 

Г  двозарядний катіон металу забарвлює розчини у блакитний колір 

Д  метал знаходиться у І групі періодичної системи 

2. Укажіть систематичну назву речовини «бурий газ»: 

А нітроген (ІІ) оксид                         В  нітроген (ІV) оксид 

Б  нітроген (І) оксид                          Г  нітроген (ІІІ) оксид 

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 фосфор (V) оксиду, що вступила в реакцію, дорівнює 0,3 моль 

Г кількість речовини води, що прореагувала, – 1 моль 

4. Установіть сполуку,яка є продуктом реакції приєднання води до бут-1-ену: 

А бут-1-ін                          В бут-2-ін 

Б бутан-1-ол                      Г бутан-2-ол 

 

ІІ рівень 

1.Виберіть схему перетворення, в якому змінюються ступені окиснення двох 

елементів у одній речовині: 

А CuS + O2 → Cu + SO2                  В ZnS + O2 → ZnO + SO2 

Б FeS + HCl → FeCl2 + H2S             Г PbS + H2O2 → PbSO4 + H2O 

2. Установіть відповідність іонів металів електронним формулам: 

1. 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10                                  
А Na

+ 

2. 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

6
                        Б  Ca

+2 

3. 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6                                            
 В Cu

+2 

4. 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

9
                         Г  Fe

+2 

5. 1s
2
2s

2
2p

6
3s

1
                                   Д  Zn

+2 

6. 1s
2
2s

2
2p

6
 
 

3. Cкладіть рівняння реакцій відповідно до схеми перетворень: 

N2 → NH3→ NO→ NO2→ HNO3→ Cu(NO3)2→ CuO 

 

ІІІ рівень 

1. Обчисліть масу осаду, який утвориться при зливанні 100 мл розчину з масовою 

часткою барій хлориду 9,45 % і густиною 1,1 г/см
3 

та 200 мл розчину з масовою 

часткою сульфатної кислоти 4,76 % і густиною 1,03 г/см
3
. 

2. При нагріванні амоній нітриту утворюється азот і вода. Розрахуйте об’єм азоту 

(н.у.), який можна добути розкладанням 6,4 г амоній нітриту, якщо об’ємна частка 

виходу азоту складає 89 %.  



Завдання для конкурсних іспитів з хімії 

ХІХ обласного конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт Луганського 

територіального відділення Малої академії наук України 

2013 рік 

11 клас 

І рівень 

1. Виберіть назву сполуки за систематичною номенклатурою: 

 

Н3С–СН2        СН3 

 

СН3–СН–С=СН – С–СН3 

 

СН2–СН3    СН3 

А    3,6,6 – триметил – 4 –етилгепт – 4 – ен 

Б    4,5 – діетил – 2,2 – диметилгекс – 3 – ен 

В    2,2,5 – триметил – 4 – етилгепт – 4 – ен 

Г    4 – етил – 2,2,5 – триметилгепт – 3 – ен 

 

2. Установіть сполуку, при відновленні якої утворюється спирт  СН3 – СН(СН3) – СН2 – СН2 – ОН: 

А   бутаналь 

Б   2-метилпентаналь 

В   3-метилбутаналь 

Г   3-метилпентаналь 

3. Установіть послідовність типів реакцій для здійснення перетворення:  

алкан 1 алкен 2 галогенопохідна алкану 3 алкен 4 спирт 

А   гідрогалогенування 

Б   гідратація 

В   дегідрування 

Г   дегідрогалогенування 

 

 
1  

2  

3  

4  

4. Виберіть усі реакції, у результаті яких можна одержати ферум (ІІ) гідроксид: 

А   FeCl2+H2O  

Б   FeCl2+КОН  

В   FeОНNO3+Ва(ОН)2  

Г   Fe+ H2O  

ІІ рівень 

1. Установіть послідовність величин для аміаку згідно з ланцюжком:                                  

об’єм (н. у., л) маса (г) кількість речовини (моль) кількість молекул 

кількість атомів:  

А   4,816·10
23                                           

 Г   3,40 

Б   0,2                                         Д   4,48 

В   1,204·10
23

 

2. Виберіть формулу речовини, яка є окисником у реакції: 

НІ+К2Сr2О7 СrІ3+І2+КІ+Н2О 

А   Н2S                                       В   Н2SО4 

Б   К2Сr2О7                                 Г   S  

3. Складіть рівняння реакцій відповідно до схеми перетворення:                                           

S
0

 S
-2

 S
+4

 S
+6

 SО4
-2

 ВаSО4 

ІІІ рівень 

1. Внаслідок спалювання 8,8 г вуглеводню утворилось 26,4 г карбон (ІV) оксиду. 

Маса 1 л речовини за нормальних умов 1,96 г.  Яка молекулярна формула 

вуглеводню? 



2. Який об’єм розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 20% (густина 1,143 

г/см
3
) треба взяти для розчинення заліза масою 3 г, у якому масова частка 

домішок, що не взаємодіють із кислотою, складає 12,5%. 
 



Завдання для конкурсних іспитів з хімії 

ХІХ обласного конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт Луганського 

територіального відділення Малої академії наук України 

2013 рік 

9 клас 

І рівень 

1. 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 

2. Укажіть реакції, що відбуваються у розчинах повністю: 

А. MgS + H2SO4 (розб.) →                    В. Na3PO4 + H2O →                                             

Б. FeCl3 + H2SO4 →                                                     Г. Pb(NO3)2 + H2S →                                             

3. Установіть послідовність величин для азоту згідно з ланцюжком: 

кількість молекул → кількість атомів → кількість речовини (моль) → об’єм (н.у., л)  

→ маса (г): 

А. 22,4                               

Б. 6,02 10
23

                       
В. 1                                            

Г. 1,204 10
24

                                                

Д.  28 

4. Укажіть, як змінюються властивості хімічних елементів у напрямку 

     Mg → Al → Si → P → S: 

А. Радіус атома зростає 

Б. Електронегативність зменшується 

В. Металічні властивості посилюються 

Г. Неметалічні властивості посилюються 

Д. Основний характер оксидів послаблюється 

Є. Число енергетичних рівнів не змінюється 

ІІ рівень 

1. Позначте сумарну кількість іонів у алюміній оксиді масою 20,4 г: 

А. 3,01∙ 10
23

                           Г.  6,02∙ 10
22

 

Б.  6,02∙ 10
23

                          Д.  2,4∙ 10
22

 

В.  1,2∙ 10
23

 

2. Із запропонованих електронних структур частинок побудуйте послідовність, що 

відповідає схемі перетворення: Fe
3+

→   Fe
0
 → Fe

2+
 

А. 4s
2
3d

6
                            Г. 4s

0
3d

6
     

Б. 4s
1
3d

7
                            Д. 4s

2
3d

3
    

В. 4s
0
3d

5
    

 

3. Підберіть коефіцієнти в рівнянні реакції методом електронного балансу, укажіть 

окисник і відновник: 

KNO3 + S + C → K2SO4 + K2CO3 + CO2 + N2 

ІІІ рівень 

1. Суміш чадного й вуглекислого газів об’ємом 2,8 л прореагувала з 0,56 л      

кисню (н.у.). Визначте об’ємні частки газів у вихідній суміші. 

2. Скільки грамів залізного купоросу FeSO4∙7H2O і води необхідно для 

приготування 400 г розчину з масовою часткою ферум (ІІ) сульфату 7 %? 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

1.  

2.  

3.  



Завдання для конкурсних іспитів з хімії 

ХІХ обласного конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт Луганського 

територіального відділення Малої академії наук України 

2013 рік 

  10 клас 

І рівень 

1. Виберіть твердження щодо двовалентного металу, масова частка якого в оксиді 

дорівнює 0,8: 

А метал знаходиться у ІІ групі періодичної системи 

Б  у ряді напруг метал знаходиться після водню 

В  метал здатний витісняти водень з води та кислот 

Г  двозарядний катіон металу забарвлює розчини у блакитний колір 

Д  метал знаходиться у І групі періодичної системи 

2. Укажіть систематичну назву речовини «бурий газ»: 

А нітроген (ІІ) оксид                         В  нітроген (ІV) оксид 

Б  нітроген (І) оксид                          Г  нітроген (ІІІ) оксид 

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 фосфор (V) оксиду, що вступила в реакцію, дорівнює 0,3 моль 

Г кількість речовини води, що прореагувала, – 1 моль 

4. Установіть сполуку,яка є продуктом реакції приєднання води до бут-1-ену: 

А бут-1-ін                          В бут-2-ін 

Б бутан-1-ол                      Г бутан-2-ол 

 

ІІ рівень 

1.Виберіть схему перетворення, в якому змінюються ступені окиснення двох 

елементів у одній речовині: 

А CuS + O2 → Cu + SO2                  В ZnS + O2 → ZnO + SO2 

Б FeS + HCl → FeCl2 + H2S             Г PbS + H2O2 → PbSO4 + H2O 

2. Установіть відповідність іонів металів електронним формулам: 

1. 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10                                  
А Na

+ 

2. 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

6
                        Б  Ca

+2 

3. 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6                                            
 В Cu

+2 

4. 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

9
                         Г  Fe

+2 

5. 1s
2
2s

2
2p

6
3s

1
                                   Д  Zn

+2 

6. 1s
2
2s

2
2p

6
 
 

3. Cкладіть рівняння реакцій відповідно до схеми перетворень: 

N2 → NH3→ NO→ NO2→ HNO3→ Cu(NO3)2→ CuO 

 

ІІІ рівень 

1. Обчисліть масу осаду, який утвориться при зливанні 100 мл розчину з масовою 

часткою барій хлориду 9,45 % і густиною 1,1 г/см
3 

та 200 мл розчину з масовою 

часткою сульфатної кислоти 4,76 % і густиною 1,03 г/см
3
. 

2. При нагріванні амоній нітриту утворюється азот і вода. Розрахуйте об’єм азоту 

(н.у.), який можна добути розкладанням 6,4 г амоній нітриту, якщо об’ємна частка 

виходу азоту складає 89 %.  



Завдання для конкурсних іспитів з хімії 

ХІХ обласного конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт Луганського 

територіального відділення Малої академії наук України 

2013 рік 

11 клас 

І рівень 

1. Виберіть назву сполуки за систематичною номенклатурою: 

 

Н3С–СН2        СН3 

 

СН3–СН–С=СН – С–СН3 

 

СН2–СН3    СН3 

А    3,6,6 – триметил – 4 –етилгепт – 4 – ен 

Б    4,5 – діетил – 2,2 – диметилгекс – 3 – ен 

В    2,2,5 – триметил – 4 – етилгепт – 4 – ен 

Г    4 – етил – 2,2,5 – триметилгепт – 3 – ен 

 

2. Установіть сполуку, при відновленні якої утворюється спирт  СН3 – СН(СН3) – СН2 – СН2 – ОН: 

А   бутаналь 

Б   2-метилпентаналь 

В   3-метилбутаналь 

Г   3-метилпентаналь 

3. Установіть послідовність типів реакцій для здійснення перетворення:  

алкан 1 алкен 2 галогенопохідна алкану 3 алкен 4 спирт 

А   гідрогалогенування 

Б   гідратація 

В   дегідрування 

Г   дегідрогалогенування 

 

 
1  

2  

3  

4  

4. Виберіть усі реакції, у результаті яких можна одержати ферум (ІІ) гідроксид: 

А   FeCl2+H2O  

Б   FeCl2+КОН  

В   FeОНNO3+Ва(ОН)2  

Г   Fe+ H2O  

ІІ рівень 

1. Установіть послідовність величин для аміаку згідно з ланцюжком:                                  

об’єм (н. у., л) маса (г) кількість речовини (моль) кількість молекул 

кількість атомів:  

А   4,816·10
23                                           

 Г   3,40 

Б   0,2                                         Д   4,48 

В   1,204·10
23

 

2. Виберіть формулу речовини, яка є окисником у реакції: 

НІ+К2Сr2О7 СrІ3+І2+КІ+Н2О 

А   Н2S                                       В   Н2SО4 

Б   К2Сr2О7                                 Г   S  

3. Складіть рівняння реакцій відповідно до схеми перетворення:                                           

S
0

 S
-2

 S
+4

 S
+6

 SО4
-2

 ВаSО4 

ІІІ рівень 

1. Внаслідок спалювання 8,8 г вуглеводню утворилось 26,4 г карбон (ІV) оксиду. 

Маса 1 л речовини за нормальних умов 1,96 г.  Яка молекулярна формула 

вуглеводню? 



2. Який об’єм розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 20% (густина 1,143 

г/см
3
) треба взяти для розчинення заліза масою 3 г, у якому масова частка 

домішок, що не взаємодіють із кислотою, складає 12,5%. 
 









 



ЗАВДАННЯ III ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 

(ЛУГАНСЬК – 2013, ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР)            10 КЛАС 

I. Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну 

відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання - 1 бал. 

1. Газ і розчин речовини, в якому набуває малинове забарвлення фенолфталеїн, 

утворюється при взаємодії: 

1) води з кальцій оксидом;                          2) цинку з хлоридною кислотою; 

           3)натрію з водою;                                   4) сульфатної кислоти з натрій сульфітом. 

     2.   Скорочене іонне рівняння H+ + [OH]- = H2O відповідає взаємодії: 

1) хлоридної кислоти з алюміній гідроксидом;  2) хлоридної кислоти з натрій 

гідроксидом; 

3) карбонатної кислоти с натрій гідроксидом; 4) карбонатної кислоти з алюміній 

гідроксидом 

  3.   Послідовності оксид-гідроксид-сіль відповідає ряд речовин: 

1)H2O – LiOH – KCN;                         2)OF2 – NaOH – PbI2; 

                                  3)P2O5–ZnSO4–KOH;                       4) CaO – HCl – NaOH. 

      

4.    Бромну воду не знебарвлюють речовини, зазначені в парі: 

1) етилен та ацетилен;                            2) етан та етилен; 

                            3) бензен та етан;                                    4) бензен та етилен  

5.    Яка з кислот в розчині однакової концентрації має більше значення ступеня 

дисоціації: 

1) бромідна;         2) сульфітна;        3) сульфідна;         4) нітритна 

    

 6.     Який продукт переважно утворюється при приєднанні однієї молекули HBr  до      

бута-1,3-дієну за кімнатної температури: 

1) 3-бромбут-1-єн;         2) 4-бромбут-1-єн;      3) 1-бромбут-2-єн;         4) 3-бромбут-2-єн 

 7.      Виявити в розчині карбонат-іони можна за допомогою: 

1) натрій гідроксиду; 2) нітратної кислоти; 3) натрій хлориду; 4) лакмусу 

 8.      Який об'єм газу виділиться при розчиненні в надлишку хлоридної кислоти 14 г 

заліза: 

1) 11,2 л;      2) 5,6 л;         3) 2,24 л;        4) газ не утворюється 

    

 9.      Маса солі, що утворилася при взаємодії нітратної кислоти з 20 г натрій 

гідроксиду, дорівнює: 

1) 40 г;           2) 42,5 г;            3) 63 г;            4) 85 г 

 

10.       Яка речовина реагує з водою при кімнатній температурі з утворенням водню: 

1) залізо;        2) кальцій;        3) фосфор (V) оксид;         4) натрій оксид 



 

 

II. Завдання (10 балів). 

Чи можуть дві кислоти входити в реакцію одна з одною? Якщо так, то наведіть 

приклади таких реакцій.  

IІІ. Завдання (15 балів). 

Комплексні сполуки А та В мають однаковий склад: Co(NH3)5BrSO4. Сполука А дає 

осад із розчином AgNO3, але не з розчином BaCl2. Сполука В, навпаки, дає осад із BaCl2, 

але не з AgNO3. Установіть склад внутрішньої та зовнішньої сфер комплексів А та В. 

Який тип ізомерії має місце в цьому випадку?      

IV. Завдання (15 балів). 

При нагріванні йодатної кислоти на повітрі утворюється тільки біла речовина А, 

маса якої у 1,054 рази менше від маси вихідної кислоти. Речовина А використовується 

для визначення наявності СО у деяких газових сумішах (наприклад у вихлопних газах 

автомобілів). Визначте будову речовини А. Запишіть її реакцію із СО. Як вона реагує с 

водою? 

V. Завдання (20 балів). 

Пропен хлорували при 700 К. Отриману монохлорпохідну А ввели в послідовність 

таких реакцій: 1) KCN(DMSO); 2) LiAlH4; 3) NaNO2 (HCl водн.). 

 Кінцевими продуктами, як з’ясувалось, були п’ять ізомерних спиртів. Відомо, що 

для одного з них можлива Z,E-ізомерія, один – має один хіральний центр, та жодний не є 

третинним. 

1. Розшифруйте невідомі речовини, наведіть рівняння реакцій. 

2. Запропонуйте механізм утворення вказаних спиртів. 

3. Напишіть структурні формули оптичних ізомерів. Назвіть їх за R,S-

номенклатурою. 

4. Наведіть механізм хлорування пропену за високої температури.    

   

 



ЗАВДАННЯ III ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 

(ЛУГАНСЬК – 2013, ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР)               11 КЛАС 

I. Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна 

відповідь на кожне завдання - 1 бал. 

1. Виберіть формулу сполуки, яка проявляє властивості карбонової кислоти та альдегіду. 

2. Знайдіть формулу вуглеводню, 1 моль якого може приєднати 2 моль водню. 

3. Знайдіть формулу гомолога бут-1-єну. 

4. Знайдіть формулу ізомеру бут-1-єну. 

5. Виберіть формулу речовини «№», яку можна отримати окисленням первинного спирту, яку потім 

можна доокислити до карбонової кислоти. 

6. Виберіть формулу сполуки, яка належіть до гомологічного ряду речовин загальної формули 

CnH2n+1OH. 

7. Знайдіть формулу сполуки, яка буде реагувати з Купрум(II) гідроксидом без нагрівання, що 

приведе до отримання ярко забарвленого розчину. 

8. Знайдіть формулу речовини гідрогалогенування якої приведе до 2-хлорпропану. 

9. Знайдіть формулу сполуки з якої отримують окисленням 2 речовини, одна з котрих пропанон. 

10. Знайдіть формулу речовини для якої найбільш характерні радикальні механізми реакцій. 

 

 

 

 

 

                                         
 

 



    

II. Завдання (10 балів).                                                                                                                                         

Складіть схему синтезу β-амінопропіонової кислоти (β-аланін) з пропанолу та неорганічних сполук.  

III. Завдання (15 балів). 

Запишіть рівняння гідролізу XeF6, якщо продуктами гідролізу, що містять ксенон, є: а) XeO3; b) XeOF4; 

c) XeO2F2. Зобразіть структурні формули вказаних сполук, передбачте геометричну (просторову) форму 

їх молекул.  

IV. Завдання (15 балів). 

На нафтопереробному підприємстві робітники помітили, що одна залізна труба постійно вкривається 

нальотом жовтогарячих кристалів Х. По цій трубі транспортували вуглеводні із п’ятьма та шістьма 

атомами Карбону в молекулі. У заводській лабораторії визначили кількісний склад сполуки Х: 

FeC10H10. Що це за сполука? Як вона отримується? Дайте їй систематичну назву та складіть 

структурну формулу.     

V. Завдання (20 балів). 

Аскорбінова кислота має формулу 

                                                   
ЇЇ можна окислити до дегідроаскорбінової кислоти. Для визначення вмісту аскорбінової кислоти 

п’ять таблеток «Вітамін С» були подрібнені й розчинені у воді. Після відділення допоміжних речовин 

розчин перенесли в мірну колбу і довели його об’єм водою до 100 мл. 

Для першого титрування взяли 20 мл одержаного розчину, додали 20 мл розчину 12 моль/л HCl, 

5 мл хлороформу і відтитрували розчином Калій йодату з молярною концентрацією 0,100 моль/л до 

знебарвлення хлороформного шару. 

Для другого титрування взяли таку ж порцію розчину, додали 2 мл розчину 12 моль/л HCl, 3 мл 

розчину крохмалю, 15 мл води і відтитрували тим же розчином Калій йодату до появи синього 

забарвлення. 

На друге титрування було витрачено розчину йодату на 4,6 мл менше, ніж на перше. 

а) Обчисліть масу аскорбінової кислоти, що припадає на одну таблетку «Вітаміну С». 

б) Поясніть, чому на перше і друге титрування витрачено різні об’єми розчину Калій йодату. 

в) Середньодобова потреба в аскорбінової кислоті становить 75 мг. Мандарини містять 22 мг 

аскорбінової кислоти на кожні 100 г, масова частка їх неїстівної частини (деякі їдять усе) складає 26%. 

Яку масу мандаринів треба з’їсти на Новий Рік, щоб задовольнити добову потребу в вітаміні С? 

г) Скільки стереоізомерів може існувати у аскорбінової кислоти?       
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I. Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну 

відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання - 1 бал. 

1. 1. Хімічна формула, яка відображає склад простої речовини:  

а) Н; 

б) N;  

в) O3; 

г) S
-2

.
 

2. 2. Кислотний оксид – це: 

а) BaO; 

б) K2O;  

в) CO2; 

г) CuO. 

3. Яка з реакцій відноситься до реакцій обміну:  

а) NaOН + HCl →; 

б) N2 + H2 →;  

в) Zn + H2SO4 →;  

г) CaO + H2O →. 

4. Для здійснення хімічних перетворень С → СО2 → Н2СО3 необхідно взяти речовини: 

а) О2 і Н2; 

б) О2 і HClO4; 

в) O2 і Н2О; 

г) О2 і СН4. 

5. Хімічна формула речовини, яка складається з Сульфуру та Оксигену, масові частки 

яких відповідно складають 40 % та 60 %: 

а) SO2; 

б) SO3; 

в) S2O3; 

г) SO. 

6. Об’єм водню (л), який виділився під дією надлишку хлоридної кислоти на 20 г Са 

дорівнює:  

а) 1; 

б) 22,4; 

в) 0,5; 

г) 11,2. 

7. Яка мінімальна маса (г) кисню необхідна для повного згорання 32 г сірки:  

а) 32;  

б) 16; 

в) 28; 

г) 22. 

8. Рівняння реакції нейтралізації – це: 

а) 2К + 2HCl → 2KCl + H2↑; 

б) KOН + HCl → KCl + H2O; 

в) К2O + H2O → 2KOН; 

г) К2CO3.+ BaCl2 → 2KCl + BaCO3↓. 

9. При розчиненні натрію у воді утворюється розчин: 

а) натрію; 

б) натрій оксиду; 

в) натрій гідроксиду; 

г) натрій гідриду. 

10. Властивості якого з вказаних елементів були представлені Д.І. Менделєєвим ще до 

відкриття цього елементу:  

a) Магній; 

б) Галій; 

в) Меркурій; 

г) Гідроген. 

 

 

 



Завдання II – V із відкритою відповіддю. Вони передбачають записи розв’язків задач, 

розрахунків, міркувань.    

II. Завдання (10 балів). 

Наведіть 3-4 приклади реакцій речовин з киснем, одним із продуктів яких є проста 

речовина. Вкажіть умови проведення цих реакцій. 

III. Завдання (15 балів). 

Тверду речовину А блакитного кольору було розчинено у воді та до розчину додано луг. 

При цьому утворився осад блакитного кольору Б. Нагрівання сполуки Б приводить до її 

почорніння. Якщо ж останній продукт продовжувати нагрівати у тоці водню, 

утворюється речовина В червоного кольору. Вона взаємодіє з однією із концентрованих 

мінеральних кислот з утворенням розчину вихідної речовини А та газу бурого кольору. 

Визначте речовини А-В та напишіть рівняння відповідних реакцій. 

IV. Завдання (15 балів). 

При внесенні у воду 0,2 г речовини А виділяється безбарвний газ, який при пропусканні 

крізь розчин солі плюмбума (II) осаджує осад чорного кольору. Маса сухого осаду – 

0,956 г. Що представляє собою речовина А? Як її можна отримати? 

V.  Завдання (20 балів). 

Двоє юних хіміків визначали концентрацію розчину нітратної кислоти. Один із них 

відміряв 10,0 мл кислоти та додав його до надлишку металічної міді. При цьому він 

отримав 746 мл газу, який перетворився при сильному охолодженні в синьо-зелену 

рідину. Другий попередньо розбавив 10,0 мл кислоти водою в 10 разів та обробив 

отриманим розчином порошок свинцю. При цьому він отримав 560 мл газу (об’єми газів 

приведені до н.у., виходи кількісні). Визначити концентрацію нітратної кислоти та 

пояснити відмінності в результатах досліду. 



ЗАВДАННЯ III ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 
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I. Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну 

відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання - 1 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) підвищити кількість каталізатору         Г) підвищити об’єм реакційної суміші 

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

розчиннику? 

                А) HCl                     Б) I2                                 В) C5H12                    Г) CHCl3 

 

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 нітратній 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 

 



II. Завдання (10 балів). 

Напишіть рівняння хімічних реакцій, які можуть проходити між наступними 

речовинами: алюміній, силіцій (ΙV) оксид, натрій карбонат, натрій гідроксид, сульфатна 

кислота. (не менше 10 рівнянь). 

III. Завдання (15 балів). 

В закритій посудині підірвали 100 мл суміші водню, кисню та азоту. Після приведення 

суміші до первісних умов та конденсації водяної пари об’єм газової фази складав 64 мл. 

До одержаної суміші додали 100 мл повітря і знову підірвали (довели до вибуху). Об’єм 

одержаної газової суміші, яку привели до первісних умов, дорівнював 128 мл. Визначити 

об’ємну долю у відсотках компонентів вихідної суміші. 

IV. Завдання (15 балів). 

Скільки води та щавлевої (оксалатної) кислоти Н2С2О4 ∙ 2Н2О треба взяти для того, щоб 

при перекристалізації насиченого при 90
0
 С розчину шляхом охолодження до 10

0
 С 

одержати 20г Н2С2О4 ∙ 2Н2О? Розчинність безводної сполуки складає 120 та 5,3 г на 100 г 

води при 90
0   

та
    

10
0 
 відповідно. 

V.   Завдання (20 балів). 

Класифікуйте перелічені частинки як кислоти, основи та амфотерні згідно із теоріями 

Ареніуса (а); Брьонстеда – Лоурі (б); Льюїса (в): HCl, OH
-
, [CO3]

2-
, HF, NH3, BF3, [H2PO4]

-

, [NH4]
+
, FeCl3, CN

-
, Al(OH)3, CO2, H

+
, H2O. 


