
Всеукра   Рівне 2015      

10 клас                                                          

1. Дописати та урівняти методом електронного балансу рівняння окисно-

відновних реакцій: 

 2 3конц.а)Cu S HNO ;   

2 3розв. 4 4 2 2б)Cu S HNO ;в)KMnO FeSO H O MnO ...;      

3розв.г)S+HNO ;   

д) 2 3 3 2 4 2Na SO KJO H SO J ...  

                                                                                                                   ( 10 балів) 

2. Пластинку з невідомого металу занурили в 113.5 г водного розчину з 

масовою часткою невідомої речовини 30%. Після закінчення реакції маса 

розчину склала 85,88% від вихідної, об’єм газу, що виділився, 112 л (н.у.), а 

маса пластинки не змінилася. Бінарна сполука металу з газом, що виділився, 

містить 85,90% металу. Визначте матеріал пластинки і речовину, що 

знаходилась у розчині.  

                                                                                                                    ( 10 балів) 

3. Сріблясто-білий метал А на повітрі за звичайних умов вкривається 

сіруватою плівкою, що складається з двох речовин Б та В. При взаємодії з 

водою речовини Б утворюється тільки речовина Г. При взаємодії з водою 

речовини В утворюється також речовина Г та газ Д. При обережному 

окисненні газу Д, наприклад, з використанням NaClO, утворюється продукт Е 

(бінарна сполука, яка у вільному стані є безбарвною рідиною), сіль натрію та 

вода. Мольне співвідношення елементів у продукті Е становить 1:2. 

Напишіть формули сполук А, Б, В, Г, Д, Е та рівняння реакцій описаних в 

задачі. 

                                                                                                                      ( 7 балів) 

4. Через 50 г суміші фенолу, аніліну і бензену пропустили газоподібний 

гідрогенхлорид. При цьому випав осад масою 12,95 г. З такою ж сумішшю 

прореагував розчин, що містить 8,4 г калій гідроксиду. Знайдіть масові 

частки компонентів у суміші. 

                                                                                                                    ( 13 балів) 



5. У пронумерованих пробірках без етикеток знаходяться речовини: Al2S3, 

CaC2, CaCl2, CCl4, Li3N, Na2S, PbCl5, SiC, SiCl4,Zn3P2. Після додавання до 

кожної з пробірок води маємо такі результати: 

Пробірка 1: білі кристали повністю розчинилися, розчин має нейтральне 

середовище. 

Пробірка 2: сірий порошок бурхливо реагує з водою з виділенням газу з 

різким запахом, утворюється прозорий розчин; як газ, так і розчин 

забарвлюють лакмусовий папірець у синій колір. 

Пробірка 3: сірий порошок реагує з водою повільно, виділяється токсичний 

газ із дуже неприємним запахом, що самоспалахує на повітрі, та утворюється 

білий осад; продукти реакції не змінюють колір лакмусового папірця. 

Пробірка 4: рідина бурхливо реагує із водою з виділенням газу з різким 

запахом та утворенням білого осаду; як газ так і розчин забарвлюють 

лакмусовий папірець у червоний колір. 

Пробірка 5: жовті кристали реагують з водою аналогічно речовині в пробірці 

4, однак розчин повністю прозорий. 

Пробірка 6: білі кристали повністю розчиняються, розчин лужний і має 

характерний запах тухлих яєць. 

Пробірка 7: білий порошок реагує з водою з утворенням газу із тухлих яєць 

та білого осаду. 

Пробірка 8: прозорі кристали з водою не реагують. 

Пробірка 9: сірий порошок бурхливо реагує з водою з виділенням горючого 

газу з неприємним запахом, розчин містить білий осад; газ не змінює колір 

лакмусового папірця, а розчин забарвлює його в синій колір. 

Пробірка 10: рідина важча за воду й не реагує з нею. 

Установіть, яка з речовин містилася в якій із пробірок. Відповідь підтвердьте 

рівняннями реакцій та необхідними поясненнями. 

                                                                                                                                                                  ( 10 балів) 



Всеукра              2015 

11 клас 

1. Під час згоряння нітрогеновмісної органічної речовини А утворилась 

суміш продуктів  Б, В,Г. При взаємодії Б та В, внаслідок природного 

фотохімічного процесу утворюється продукт Д. Реакція простих речовин Г та 

Е веде до утворення нітриду Ж, здатного із сполукою З утворити продукт А. 

а із сполукою І продукт К, відомий під назвою "сухий спирт". До того ж 

сполука І може перетворюватися на сполуку Л ,яку можна вважати 

продуктом взаємодії Д і В. Назвати всі наведені сполуки, навести будову 

сполуки К , вказати число асиметричних атомів Карбону в сполуці Л. 

Написати рівняння реакцій вказаних перетворень. 

 (7 балів) 

2.Сплав натрію та цинку масою 25,6 г взаємодіє з холодною водою з 

утворенням 8,68 л H2 (н.у.). Утворений розчин відділили від твердого 

залишку фільтруванням. Встановіть склад вихідної суміші (мас. %) та масу 

залишку на фільтрі. 

( 13 балів) 

3.  Для якісного та кількісного аналізу білої кристалічної речовини А провели 

наступні реакції: 

a. При внесенні речовини до полум’я пальника спостерігається 

інтенсивне жовте забарвлення 

b. Водний розчин А нейтральний; повільне додавання водного 

розчину сульфур(IV) оксиду приводить спочатку до появи темно-

коричневого забарвлення, яке при додаванні надлишку розчину 

сульфур(IV) оксиду зникає. 

c. Якщо до безбарвного розчину добутого при попередній спробі 

додати розчин AgNO3 утворюється жовтий осад розчинний при 

додаванні водного розчину аміаку, CN–, S2O32–. 

d. Нагрівання 2,14 г речовини А в присутності каталізатора 

приводить до виділення 0,448 л газу. 

e. На основі наведених даних встановіть формулу речовини А. 

Відповідь обґрунтуйте рівняннями відповідних реакцій та 

розрахунками. 

( 14 балів) 

   4. Змішали однакові об'єми 0,02 н розчинів CaCL2 і Na2SO4. Чи утвориться       

осад кальцію сульфату? (ДР(CaSO4) = 1,3 * 10
-4

). 

                                   (6 балів) 



5. У  пронумерованих пробірках знаходяться органічні речовини ( деякі  – 

у вигляді водного або спиртового розчину): 1,2-етандіол, фенол, метанова 

кислота,  пропанова кислота, глюкоза, метаналь, олеїнова кислота, 

амінооцтова   кислота, анілін гідрохлорид, натрій етаноат. Визначте, в якій 

пробірці знаходиться кожна речовина, використовуючи такі реактиви:  

ферум (ІІІ) хлорид, купрум (ІІ) сульфат, натрій гідроксид, бромна вода, 

арґентум нітрат, натрій гідрокарбонат, нінгідрин, індикатори. Складіть 

план аналізу, напишіть рівняння реакцій. 

( 10 балів) 

 



Всеукраїнська олімпіада з хімії ІІІ тур  Рівне 2015 

8 клас 

1. Допишіть рівнянь хімічних реакцій: 

1.    .. + 8HCl = 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O; 

2.   …+ 4HCl +... = 4FeCl3 + 2H2O; 

3.    …+ 2H2O = Ca(OH)2 + 2H2; 

4. 2CaO2 +… = 2Ca(OH)2 + O2; 

5.   …+2Fe(OH)3 = Fe3O4 + 4H2O; 

6.  …+2FeCl3 = CuCl2 + 2FeCl2; 

7.  …+CuCl2 = 2CuCl. 

                                                                                                             ( 14 балів) 

2. Газ, одержаний при прожарюванні 4,9 г бертолетової солі, змішали в 

посудині місткістю 4 л з газом, який отримали при взаємодії 6 г металічного 

кальцію з водою. Визначте масові частки кожного газу і тиск у посудині за 

н.у. У посудині ввімкнули електричну іскру. Що відбулося? Якими стали  

масові частки газів і тиску в посудині? Тиском водяної пари знехтуйте. 

                                                                                                                   ( 12 балів ) 

 

3. Під час розчинення суміші трьох металів масою 2.32 г. у хлоридній кислоті 

виділилось 1.568 л. водню (н.у.) й утворились сполуки в яких метали 

двовалентні. Атомні маси металів відносяться як 3:5:7, а співвідношення 

числа їх атомів у суміші 4:2:1 відповідно. 

Визначте відносні атомні маси металів і дайте їм назву. 

                                                                                                                       (8 балів) 

4. В евдіометрі змішали 10 мл повітря з 5 мл водню. Після згоряння суміші 

об’єм газів становив 8,72 мл. Скільки процентів кисню (за об’ємом) 

містилось в досліджуваному повітрі, якщо вимірювання об’ємів газів 

проводили за нормальних умов? 

                                                                                                                                                                                      

( 6 балів) 

5. У вашому розпорядженні є 7 непідписаних посудин, що містять такі 

речовини: їдкий натр, соду, кальцій карбонат, мідний купорос, купрум (ІІ) 

оксид, оцтову кислоту, розчин аміаку. Запропонуйте спосіб визначення 

кожної речовини, використовуючи мінімум реактивів і пробірок. 

                                                                                                                    ( 10 балів) 

 

 



Всеукра                2015 

9 клас 

 

1. При дії на 124 г суміші срібла, заліза і хрому концентрованої нітратної 

кислоти на холоді виділяється 22.4 л газу. При дії на ту саму кількість суміші 

концентрованої іодоводневої кислоти видідяється 17.92 л газу. Всі виміри 

проведені за н.у. Визначте склад суміші. 

                                                                                                                    ( 12 балів) 

2. Розшифруйте схеми перетворень, записаних без урахування коефіцієнтів:  

сіль1
t газ1+газ2+газ3; 

сіль2 
t газ1+газ4+ проста речовина1; 

сіль3 
t  газ5+газ6+ проста речовина2;  

сіль4 
t газ2+газ7 ; 

сіль5 
t газ3+газ5; 

сіль6 
електроліз газ8+газ9; 

Відомо, що відбуваються такі реакції: 

газ4+газ6→газ1; 

газ5+газ8→газ2;  

газ8+газ9→газ7. 

Густина газу1 за газом4 дорівнює 1.375, а за газом 6 – 1.571. Сіль2  має світло-

жовтий колір. Проста речовина2 використовується для добування простої 

речовини1. 

                                                                                                                     ( 9 балів) 

3. Газ, що виділився при взаємодії цинк сульфіду з надлишком хлоридної 

кислоти, змішали з газом, одержаним при термічному розкладанні калій 

перманганату. Для утвореної газової суміші створили умови, за яких 

відбулася хімічна реакція. Об`єм одержаного газу виявився на 33,6 л (н.у.) 

меншим від об’єму вихідної газової суміші. Яку масу цинк сульфіду 

використали для реакції? 

                                                                                                                     (8 балів) 

4. До 400 мл  суміші  деякого  вуглеводню з  азотом  додали900мл(надлишок)           

кисню і підпалили. Об’єм одержаної після згоряння суміші становив 1,4 л, а  

 після конденсації парів води скоротився до 800 мл. Нове скороення об’єму 

до 400 мл  спостерігалося  в результаті  пропускання  газів  через  розчин 

калій  гідроксиду. Об’єми  вимірювалися  за  однакових  умов.  Установіть  

формулу вуглеводню. 

                                                                                                                    ( 11 балів) 

5. У п`яти пронумерованих пробірках містяться розчини Na2CO3, NaCl, 

Na2SO4, HCl, BaCl2. Не використовуючи інших реактивів, розпізнайте, яка 

речовина міститься в кожній з пробірок. Запишіть  молекулярні рівняння 



відповідних реакцій та ознаки, за допомогою яких ви ідентифікували  вказані 

речовини.  

                                                                                                                    ( 10 балів) 


