
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних хіміків 

8  клас                                                                    2014 рік 

1. Запалений на повітрі метал продовжує горіти в невідомому газі.  

Внаслідок реакції утворюється проста речовина чорного кольору і оксид 

металу . 

 визначте, який метал і який газ було взято, якщо відомо, що в разі 

пропускання цього газу крізь баритову воду випадає білий осад, а метал 

входить до складу хлорофілу; 

 напишіть рівняння відповідних реакцій; 

 як загасити невідомий метал, якщо він зайнявся. 

Розв`язок. 

Невідомий газ – це CO2, а метал – це магній. 

2Mg + CO2  = 2MgO + C 

CO2 + Ba(OH)2 = BaCO3 + H2O 

Якщо магній загорівся, його треба засипати піском або азбестом. 

2. Бінарна сполука складається з елементів, відносні атомні маси 

яких співвідносяться як 7: 10. При взаємодії цієї речовини з кислотою 

виділяється газ, при згорянні якого на повітрі утворюється  два 

найпоширеніших  на Землі оксиди.  

 Які це елементи? 

 Яку формулу має бінарна сполука? 

 Напишіть рівняння реакцій, про які йдеться в задачі. 

Розв`язок. 

Найбільш поширені оксиди на Землі – це вода (H2O) та діоксид  

кремнію  (SiO2).  Отже, газ, який виділяється під час взаємодії бінарної 

сполуки з кислотою - гідрид кремнію SiH4. Один з елементів бінарної  сполуки 

– кремній. 

 Визначимо другий елемент. Обчислимо, яку відносну атомну масу 

може мати другий елемент. Тут можливі два варіанти:  

1) Х1 :  28 = 7 : 10, звідки х1 = 19,6; 

2) 28 : Х2 = 7 : 10, звідки х2 = 40. 

Оскільки елемента з відносною атомною масою 19,6 немає, можна 

стверджувати, що умові задачі відповідає лише другий варіант.  

Тобто, другий елемент – це кальцій, а бінарна сполука – це кальцій 

силіцид Ca2Si. 

Рівняння реакцій:   Ca2Si + 4HCl = SiH4 + 2CaСl2 



SiH4 + 2O2 = SiO2 + 2H2O 

3. Знайдіть формулу сполуки, яка містить 45,7% Феруму, 25,1% 

Карбону і 29,2% Нітрогену. Як одержують цю речовину? Які її властивості? Де 

її застосовують? 

Розв`язок. 

Оскільки 45,7% + 25,1% + 29,2% = 100%, то сполука складається тільки з 

трьох елементів: FexCyNz 

 X : Y : Z =  :  :  = 1 : 2,56 : 2,56. 

Співвідношення Карбону й Нітрогену дорівнює 1:1, тобто йдеться про 

феруму ціанід, що має брутто-формулу Fe(CN)2,56. Найближче такому складу 

відповідає берлінська блакить – Fe4[Fe(CN)6]3, (Fe7(CN)18 або Fe(CN)2,57). 

Цю сполуку одержують взаємодією жовтої кров`яної солі з солями 

двовалентного феруму:     4FeCl3 + 3K4 [Fe(CN)6] = Fe4[Fe(CN)6]3 + 12KCl 

Її використовують як стійку синю фарбу.   

4. У  лабораторії проаналізували суміш, що містила залізо (Fe), 

ферум (ІІ) оксид (FeO) та змішаний ферум (ІІ, ІІІ) оксид  Fe3O4 . Для цього 8,72 г 

суміші прожарили у надлишку водню. Внаслідок відновлення одержали 1,82 

г води. Потім таку саму наважку суміші вмістили у надлишок розчину 

плюмбум (ІІ) нітрату. Після реакції і висушування осаду його маса становила 

16,27 г.  Визначте вміст кожного з компонентів суміші. Напишіть рівняння 

відповідних реакцій. 

Розв`язок. 

За рівнянням реакції     Fe + Pb(NO3)2 = Fe(NO3)2 + Pb  обчислимо масу 

заліза в суміші. 

У разі розчинення 1 моль заліза маса суміші за рахунок виділення 

свинцю збільшиться на                  207,19г – 55,85г = 151,84г. 

Якщо з Pb(NO3)2 прореагує залізо, що міститься у вихідній суміші, маса 

останньої зросте на           16,27г – 8,72г =   7,55г. 

Обчислимо масу металічного заліза, що містилося у вихідній суміші: 

55,85г · (7,55г/151,84г) = 2,78г. 

За відомими масами заліза і води, добутої внаслідок відновлення 

вихідної суміші, обчислюємо маси FeO та  Fe3O4. 

У суміші міститься    8,72г – 2,78г =5,94г оксидів феруму: 

FeO + H2 = Fe + H2O 

71,85г                 18г 

Х                            у, 



звідки маємо рівняння:        71,85у = 18х 

Fe3O4 + 4H2 = 3Fe + 4H2O 

231,55г                       72г 

5,94г – х г                   1,62г – y г, звідки маємо рівняння: 

72(5,94 – x) = 231,55(1,62 – y)   

Складаємо систему рівнянь: 

 

Розв`язавши цю систему, визначимо, що m(FeO) = 3,65г 

M(Fe3O4) = 5,94г – 3,65г = 2,29г. 

5. У суміші містяться барію сульфат, цинку оксид, йод, натрію хлорид та 

купруму (ІІ) гідроксокарбонат. Запропонуйте експеримент, за яким 

можна отримати кожну з цих речовин окремо у чистому вигляді, 

використавши якомога менше інших речовин та реактивів.  Напишіть 

рівняння відповідних реакцій та зазначте умови їх перебігу. 

Розв`язок. 

Cпочатку суміш нагріємо, накривши посудину, в якій вона міститься, 

порцеляновою чашкою. Відбувається сублімація йоду, який осідатиме на 

поверхні чашки, а також розкладання купрум (ІІ) гідроксокарбонату. У 

залишку  - BaSO4, ZnO, NaCl та CuO.  

Додамо до цієї суміші воду: розчиняється лише натрію хлорид. 

Фільтруємо і випарюємо одержаний розчин, одержуємо чисту кухонну сіль 

NaCl. 

До суміші BaSO4, ZnO, CuO додамо розчину лугу, з яким реагуватиме 

лише цинку оксид. Продукт реакції – гідроксоцинкат - перейде в розчин.  

На суміш речовин, що залишилася (BaSO4, CuO), подіємо розведеним 

розчином сильної кислоти. Розчиняється лише купрум (ІІ) оксид, 

перетворюючись на сіль. 

До розчину гідроксоцинкату добавимо (без надлишку) розчин кислоти 

до повного осадження цинк гідроксиду, а після відокремлення останнього 

нагріємо його. Після розкладання у залишку буде цинк оксид. 

З розчину солі міді гідроксокарбонат добудемо за допомогою натрій 

карбонату: 

2CuSO4 + 3Na2CO3 + 2H2O = (CuOH)2CO3  + 2Na2SO4 + 2NaHCO3. 

Використано чотири додаткових речовини: вода, луг, кислота, сіль.                      

6.Тестові завдання 



1.Виберіть визначення речовини: 

а) сукупність атомів з різними зарядами ядер; 

б) сукупність частинок, що перебувають у певному агрегатному стані; 

в) сукупність атомів з однаковим зарядом ядра; 

г) найменша частинка, що входить до складу молекул і зберігає їх 

властивості. 

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

кількість атомів чи молекул, що: 

а) вступає в реакцію; 

б) міститься в одному грамі речовини; 

в) міститься в одному молі речовини; 

г) міститься в одному літрі речовини. 

3. Виберіть твердження щодо відстані між молекулами речовини: 

а) у газоподібному стані менша, ніж у твердому; 

б) у газоподібному стані більша, ніж у рідкому; 

в) у газоподібному та рідкому стані однакова; 

г) у твердому стані більша, ніж у рідкому. 

4. Виберіть найпоширеніший у земній корі елемент: 

а) Al;          б) Na;         в) Fe;         г) Si;           д) O.  

5. Виберіть речовину, з якою взаємодіє кальцій оксид: 

а) йод (V) оксид;            б) натрій оксид;              

 в) ферум (ІІ) оксид;        г) барій оксид.  

6. Виберіть визначення оксиду: 

а) сполука, до складу якої входить Оксиген; 

б) сполука, яка утворюється в результаті згоряння речовин; 



в) бінарна сполука, яка містить Оксиген із ступенем окиснення -2; 

г) бінарна сполука, що містить Оксиген. 

7. Виберіть відповідь щодо характеристики лугів: 

а) прості речовини;                       б) бінарні сполуки; 

в) погано розчинні у воді основи; г) добре розчинні у воді основи. 

8. Виберіть хімічний елемент, що обов’язково входить до складу кислот: 

а) Гідроген             б) Оксиген; 

в) Сульфур;            г) Нітроген.  

9. Виберіть метали, які здатні витискувати водень з води: 

а) лужні та лужноземельні;                б) підгрупа Феруму; 

в) лужні;                                                    г) всі метали. 

10. Вкажіть формулу речовини, яка є отрутою для людини: 

а) MgSO4 ·7H2O;                            б) HgCl2; 

в) Na2SO4·10H2O;                            г) NaHCO3 . 

 

 

 

   

 

 

  

 

  

 

 

 



Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних хіміків 

9  клас                                                                    2014 рік 

1. Дві наважки солі, яка складається з двовалентного металу та 

одновалентного неметалу, масою по 8,09г розчинили у двох склянках води. 

Внаслідок цього утворився зелений розчин. До першої склянки додали 

надлишок розчину арґентум нітрату, до другої – натрій сульфіду. В обох 

склянках випали осади масою 13,91г і 3,36г відповідно. Визначте склад солі. 

Розв`язок.   

Позначимо метал символом М, його відносну атомну масу – m, аніон – 

літерою А, а його відносну атомну масу – а. 

Запишемо рівняння реакцій: 

МА2 + 2AgNO3 = M(NO3)2 + 2AgA   

МА2 + Na2S = MS  + 2NaA  

Молярні маси сполук: 

М(МА2) = (m + 2a) 

M(AgA) = (108 +a) 

M(MS) = (m + 32) 

Виходячи з пропорцій 

(m + 2a): 2(108 + а) = 8,09 : 13,91 та 

 (m + 2a) : (m + 32) = 8,09 : 3,36, можна скласти систему рівнянь з двома 

невідомими. 

Розв`язавши її, знайдемо, що 

m = 58,70 

a = 80. 

Тоді М – нікель (Ni), 

A – бром (Br). 

Вихідна сіль – нікель бромід (NiBr2). 

2. Під час нагрівання звичайної води виділяються бульбашки 

розчиненого в ній повітря. Розчинність основних компонентів 

повітря (окремих газів у чистому вигляді за температури 00 С і 

тиску 1 атм) у 100мл води становить: азоту – 2,33мл, кисню – 4,89 

мл, аргону – 5,2мл, вуглекислого газу – 171,3мл. Вміст цих газів у 

повітрі становить: азоту – 78%, кисню – 21%, аргону – 0,97%, 

вуглекислого газу – 0,03% (за об’ємом). 

 Знайдіть склад газу (у відсотках за об’ємом), який виділяється з 

води, насиченої повітрям за температури 00С. 

Розв`язок. 



Розчинність газів змінюється пропорційно їхньому парціальному тиску, 

тобто для сумішей газів – пропорційно вмісту окремих компонентів.  

У разі розчинення повітря в 100мл води розчиниться: 

2,33 · 0,78 = 1,821 мл N2 

4,89 · 0,21 = 1,03 мл О2 

5,2 · 0,0097 = 0,05 мл Ar 

171,3 · 0,003 = 0,05 мл CO2. 

Всього 2,95мл газів: 61,7% N2, 34,9% O2, 1,7%Ar, 1,7% CO2 (за об’ємом). 

3.  Газ X2 синтезують у лабораторії  двома методами. За першим із 

них чорно-фіолетові кристали речовини А прожарюють, внаслідок чого крім 

газу X2 утворюються також речовини Б і В.    За другим методом прожарюють 

білі кристали речовини Г за наявності речовини Б. Якщо речовину Г 

прожарювати за цих умов без речовини Б, газ Х2 не виділяється. 

 Назвіть усі речовини, якщо відомо, що газ Х2 міститься в повітрі; 

 Напишіть рівняння відповідних реакцій; 

 Які ще методи одержання газу Х2 ви знаєте? 

Розв`язок. 

Газом Х2, який входить в склад повітря і отримується прожарюванням, 

може бути N2 або O2. 

Знаючи лабораторні методи отримання цих газів, дійдемо висновку, 

що чорно-фіолетовими кристалами може бути лише KMnO4 (речовина А), 

тоді Х2 – це О2. 

2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2  

Оскільки МnO2 є каталізатором розкладання KClO3, то речовини Б – 

MnO2, B – KMnO4, Г - KClO3. 

Рівняння реакцій: 

2KClO3 = 2KCl + 3O2  

2HgO 2Hg + O2  

2H2O  2H2  + O2  

3PbO2 Pb3O4  +  O2  

6CO2 + 6H2O  C6H12O6 + 6O2  

4. Бінарна сполука А містить 59, 94% елемента Х. Суміш сполуки А з 

вуглецем сильно прожарили в середовищі хлору. При цьому одним із 

продуктів реакції виявилась рідина Б, яка містить 25,24% елемента Х. 1г 



рідини Б повільно взаємодіє з 0,335г металу Y з утворенням єдиного 

продукту реакції – сполуки В чорного кольору. 

 Про які речовини йдеться? 

 Відповідь підтвердьте розрахунками, напишіть рівняння 

відповідних реакцій; 

 Які ступені окиснення мають елементи X і Y у сполуці В? 

Розв`язок. 

Рідина Б, яка утворюється внаслідок прожарювання суміші сполуки А з 

вуглецем у середовищі хлору, - це хлорид елемента Х. 

Визначаємо елемент Х. Нехай формула хлориду XCln, тоді 

О,2524 =  

За n = 4 отримаємо МХ  = 47,9, отже, Х – титан. Знаючи це, так само 

можна розрахувати формулу сполуки А – це ТіО2. 

Встановимо формулу сполуки В. Очевидно, що цій формулі відповідає 

Yx(ТіСl4)z або YnTiCl4 (n = x/z). 

За масою отриманої сполуки БY (1 + 0,335 = 1,335г) і масою металу Y 

можна обчислити відсотковий вміст елемента Y: 

0,335/1,335 = 0,2509 = 25,09%. 

  Звідси 0,2509 =  , де189,69 – молярна маса титану 

тетрахлориду. 

Маємо 47,59 + 0, 2509nY = nY 

0,7491nY = 47,59. 

За n = 1 отримуємо My = 63,5г/моль, отже, це Сu. 

Рівняння реакцій: 

TiO2 + 2C + 2Cl2 = TiCl4 + Cu = CuTiCl4 (CuCl · TiCl3). 

Металічна мідь відновлює Ті(IV) до Ti(III), а сама при цьому окиснюється 

до Сu(І).   

5. В п`яти пронумерованих пробірках містяться речовини: купрум (ІІ) 

сульфат, ферум (ІІІ) хлорид, ферум (ІІ) сульфат, натрій карбонат, 

барій хлорид. Складіть  найкоротший план розпізнавання цих 

речовин.  

Розв`язок 

Речовини можна розрізнити за кольором. Пробірка з ферум (ІІІ) 

хлоридом буро-коричневого кольору, що характерно для йонів Fe3+. Щоб 



переконатись, що це насправді йони Fe3+,  доливаємо калій роданіду, 

утворюється роданід заліза темно - червоного кольору:  

 Fe3+ + 3SCN- = Fe(SCN)3 . 

Інша пробірка, де очевидно знаходиться ферум (ІІ) сульфат, буде 

світло-зеленого кольору. 

Додаємо в цю пробірку кілька краплин червоної кров`яної солі 

K3[Fe(CN)6], утворюється темно-синій осад: 

3Fe2+ + 2[Fe(CN)6]3- = Fe3[Fe(CN)6]2  

Залишилось визначити пробірки з купрум (ІІ) сульфатом, натрій 

карбонатом, барій хлоридом.  Доливаємо в кожну з цих пробірок води.  В 

пробірці, де був купрум (ІІ) сульфат, розчин набуває голубого кольору. 

Утворюються гідратовані йони міді: 

CuSO4 + 5H2O =  CuSO4  5H2O 

До двох пробірок з прозорими розчинами натрій карбонату і барій 

хлориду доливаємо розчину хлоридної кислоти. У пробірці з натрій 

карбонатом спостерігаємо бурхливе виділення вуглекислого газу: 

Na2CO3 + HCl  = NaCl + CO2  + H2O 

BaCl2 + HCl – реакція не відбувається.     

6. Тести 

1. Виберіть вид частинок, що завжди містяться у водних розчинах 

кислот: 

а) йони металу;                   б) гідроксид-йони; 

в) йони гідроксонію;               г) катіони. 

2. Визначте масу солі, яку розчинили у 100 г води, для приготування 

розчину з масовою розчиненої речовини 0,2: 

а) 20 г;             б) 25 г;             в) 10 г;                 г) 15 г. 

3. Виберіть хімічний елемент, який більше здатний віддавати 

електрони, ніж приєднувати: 

а) Нітроген;            б) Оксиген; 

в) Неон;                   г) Натрій. 



4. Виберіть тип хімічного зв’язку у сполуках, що мають високу 

розчинність у воді: 

а) йонний та ковалентний полярний; 

б) ковалентний неполярний та полярний; 

в) металічний; 

г) йонний та ковалентний неполярний. 

5. Виберіть чинник, який покладено в основу класифікації 

реакцій на реакції розкладу, сполучення, заміщення та обміну: 

а) природа реагуючих речовин; 

б) величина теплового ефекту реакцій; 

в) зміна чи незмінність ступенів окиснення елементів; 

г) зміна кількості та складу речовин. 

6. Виберіть чинник, від якого залежить швидкість хімічної 

реакції між твердою та рідкою речовинами: 

а) тиск;                   б) концентрація; 

в) ступінь подрібнення твердої речовини; 

г) температура. 

7. Вкажіть зміну швидкості розчинення металу у кислоті з 

часом: 

а) збільшується;                    б) зменшується; 

в) змінюється неоднозначно;          г) не змінюється. 

8. Виберіть прізвище вченого, який сформулював принцип 

динамічної рівноваги: 

а) Д.І.Менделєєв;                          б) Ле Шательє; 



в) Авогадро;                                  г) С. Арреніус 

9. Вкажіть визначення окисно-відновної реакції: 

а) реакція. в якій беруть участь тільки складні речовини; 

б) реакція, при протіканні якої змінюються ступені окиснення 

елементів у сполуках; 

в) реакція, протікання якої супроводжується тепловим 

ефектом; 

г) реакція, яка протікає в розчинах. 

10. Виберіть пару реагентів, які взаємодіють за окисно-

відновним механізмом: 

а) кислота та луг;          б) нерозчинний гідроксид та кислота; 

в) основний оксид та кислота;            г) метал та кислота. 

 

 

 

 

 

 

 



  Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних хіміків 

10 клас                                                                    2014 рік 

1. Гази X, Y, Z – прості речовини. Газ Х взаємодіє з газом Y під час 

нагрівання під тиском за наявності каталізатора з утворенням газу А. Суміш 

газів X і Z вибухає з утворенням рідини B, в якій газ А добре розчиняється. В 

разі пропускання суміші газів А і Z над платиновим каталізатором під час 

нагрівання утворюються рідина В і газ С. Реакція цієї суміші з надлишком газу 

Z спричинює утворення 22,2%-го розчину рідини D в рідині В. Внаслідок 

взаємодії  рідини D з газом А утворюється кристалічна речовина Е. Нагрівання 

останньої зумовлює  утворення рідини В та газу F, який за сильного 

нагрівання перетворюється на суміш газів Y і Z в об`ємному відношенні 2:1. 

 визначте невідомі речовини; 

 складіть рівняння відповідних реакцій. 

Розв`язок 

X – H2,  Y – N2,  Z – O2,  A – NH3,  B – H2O,  C – NO,  D – HNO3,  E – NH4NO3,   

F – N2O. 

3H2 + N2 = 2NH3      2H2 + O2 = 2H2O      4NH3  + 5O2 = 4NO + 6H2O 

4NO + 2H2O + 3O2 = 4HNO3                             NH3 + HNO3 = NH4NO3 

NH4NO3 = N2O + 2H2O                            2N2O =2N2 + O2 

2.Вважається грубою помилкою написання рівняння реакції взаємодії 

металу з нітратною кислотою з утворенням водню. Проте є виняток: при 

розчиненні найактивніших металів (лужних і лужноземельних) в дуже 

розведеній нітратній кислоті водень виділяється. 

 Обґрунтуйте це явище; 

 Напишіть рівняння реакцій, що можуть відбуватись при 

розчиненні кальцію в нітратній кислоті різної концентрації. 

Розв`язок. 

Лужні і лужноземельні метали здатні взаємодіяти безпосередньо з 

водою, що входить до складу дуже розведеного розчину нітратної кислоти, 

наприклад: 

Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2   

       Луг, що утворюється, реагує з кислотою в розчині: 

Сa(OH)2 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + 2H2O 

Сумарне рівняння реакції: 

 Сa + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2  

Частина металу відновлює нітратну кислоту до солі амонію: 



4Сa + 10HNO3 = 4Ca(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O 

З концентрованою нітратною кислотою кальцій реагує з утворенням 

нітроген (ІV) оксиду: 

Сa + 4HNO3 = Ca(NO3)2 + 2NO2  + 2H2O. 

Нітратна кислота середнього ступеня розведення відновлюється до 

оксидів нітрогену  з нижчим ступенем окиснення або до молекулярного 

азоту: 

 3Сa + 8HNO3 = 3Ca(NO3)2 + 2NO  + 4H2O; 

4 Сa + 10HNO3 = 4Ca(NO3)2 + N2О  + 5H2O; 

5Сa + 12HNO3 = 5Ca(NO3)2 + N2  + 6H2O. 

3.Зразок сплаву магнію з алюмінієм масою 1.50г спалили на повітрі й 

отримали продукти реакції  масою 2,56г. Інший такий самий зразок спалили в 

чистому кисні й отримали продукти реакції масою 2,62г. 

 Напишіть рівняння відповідних реакцій; 

 Обчисліть склад сплаву та продуктів згоряння у відсотках. 

 Розв`язок 

З киснем метали утворюють оксиди: 

2Mg + O2 = 2MgO 

4Al + 3O2 = 2Al2O3. 

Під час згоряння на повітрі магній частково сполучається також з 

азотом: 

3Mg + N2  = Mg3N2. 

Позначимо масу магнію у сплаві – х г, 

 тоді маса алюмінію буде  –  (15 – х г). 

Враховуючи молярні маси вихідних та отриманих сполук, маса 

продуктів взаємодії магнію та алюмінію з O2  становитиме: 

(40/24)х + (204/108)(1,5 – х) = 2,62г. 

Розв`язавши це рівняння, отримаємо масу магнію х = 0,96г (0,04моль). 

Маса алюмінію становитиме: 

1,50г – 0,96г = 0,54г  (0,02моль). 

Склад вихідного сплаву такий: 

64%Mg і 36%Al (за масою). 

Під час спалювання сплаву у кисні утворюється 0,04моль MgO (1,60г) і  

0,01 моль Al2O3 (1,02г). 

Склад продукту згоряння: 61%MgO і 39% Al2O3  (за масою).  



Можна також врахувати, що оксиди магнію і алюмінію за зазначених 

умов сполучаються між собою з утворенням алюмінату магнію, проте склад 

подібного твердого продукту коректно виразити через вміст окремих 

оксидів. 

Під час спалювання зразка сплаву на повітрі утвориться стільки саме 

Al2O3 (1,02г), а решту маси (2,56г – 1,02г = 1,54г) можна розглядати як суміш, 

що складається з мас оксиду і нітриду магнію (містить 0,04 моль Mg). 

Якщо кількість речовини MgO позначити через х моль, то дістанемо 

рівняння: 

40x + 100(0,04 – x)/3 = 1,54, звідки 

х = 0,031 моль (1,24г MgO). 

Маса Mg3N2 становитиме  

1,54г – 1,24г = 0,30г. 

Склад продукту згоряння: 

48%Mg, 12% Mg3N2 і 40% Al2O3 (за масою). 

4.На розчинення суміші цинку і цинк оксиду витрачено 100,8мл 

хлоридної кислоти з масовою часткою гідрогенхлориду 36,5% і густиною 

1,19г/см3. При цьому виділилось 8,96л газу (н.у.). Знайдіть масові частки 

цинку і цинк оксиду в суміші. 

Розв`язок 

Складаємо рівняння реакцій: 

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2  

 ZnO + 2HCl = ZnCl2 + H2O 

Знаходимо масу хлоридної кислоти: 

m(HCl) = 1,19   0,365 = 43,78 г.  

Знаходимо масу  цинку і хлоридної кислоти:  

Х г      у г                   8,96л 

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2  

65 г   73г                   22,4л 

 



    =  

х =  = 26г     

    =  

 у =  = 29,2г   

Знаходимо масу хлоридної кислоти, яка вступила в реакцію з цинк 

оксидом: 

m(HCl) = 43,78 г – 29,2г = 14,58г  

Знаходимо масу  цинк оксиду: 

    х г        14,58г 

              ZnO + 2HCl = ZnCl2 + H2O 

  81 г      73г 

    =   

у =  = 16г    

Відповідь: 26гцинку і 16г цинк оксиду або 60% цинку і 40% цинк оксиду . 

5.В пробірках без етикеток дано речовини: оцтову кислоту (9%-ий 

розчин), питтєву соду, амонію карбонат, етанол (96%-ий розчин), кухонну 

сіль, цукор.  Складіть найкоротший план визначення цих речовин. Пробувати 

на смак речовини не можна.  

Розв`язок 

В звичайному стані оцтова кислота і етанол – рідини, амонію карбонат, 

кухонна сіль і цукор – тверді кристалічні речовини в великій масі білого 

кольору. Найкоротший шлях визначення оцтової кислоти і етанолу  – за 

специфічним  запахом оцту і етанолу. 

 В пробірки з цими речовинами насипаємо невелику кількість натрій 

карбонату: 

C2H5OH + Na2CO3 – реакція не відбувається 



СH3COOH +  Na2CO3 = СH3COONa + H2O + CO2  

Пробірки з амоній карбонатом, цукром і кухонною сіллю нагріваємо. 

Пробірка з цукром плавиться, з пробірки, де знаходиться амоній карбонат, 

чуємо різкий запах амоніаку: 

(NH4)2CO3 = NH3   + CO2  + H2O 

Пробірка з кухонною сіллю при нагріванні не змінюється. Щоб 

переконатись, що в пробірці знаходиться кухонна сіль, розчиняємо її у воді і 

доливаємо кілька краплин арґентум нітрату: 

NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl  

  Спостерігаємо утворення білого сирнистого осаду арґентум нітрату. 

6.Тести  

1. Вкажіть відновник, що використовують при добуванні металів у 

промисловості: 

а) дигідрогенсульфід;                              б) натрій сульфіт; 

в) амоніак;                                                       г) кокс. 

2. Виберіть речовину, яку використовують для лабораторного 

добування гідрогенхлориду: 

а) розчин NaCl;                                   б) кристалічний NaCl; 

в) Cl2;                                                     г) кристалічний  KClO3. 

3. Виберіть речовину, що використовують для лабораторного 

добування  карбон (IV) оксиду: 

а) кам’яне вугілля;                             б) кальцій карбід; 

в) метан;                                                 г) мармур. 

 4. Виберіть елемент, що має найбільшу електронегативність: 

а) Флуор;        б) Хлор;        в) Бром;                         г) Йод.        

 5.  Виберіть твердження, яке характеризує особливість взаємодії 

нітратної кислоти з металами:                                                                                                                               



                а) концентрація кислоти та активність  металу впливають на 

продукти реакцій; 

                б) магній та цинк у реакціях з цією кислотою утворюють 

оксиди; 

                в) усі метали у реакціях з кислотою виділяють водень; 

                г) мідь реагує лише із дуже розведеною кислотою.             

6. Виберіть твердження щодо газу ХН3 з густиною за воднем 8,5:              
а) речовина Х2 є основною складовою повітря;             

б) важчий за повітря; 

в) молярна маса Х2 дорівнює 14 г/моль; 

г) не має запаху. 

     7. Вкажіть атом елемента, який має електронну будову йона Cl- :               

            а)  Na;  

            б)  Ar; 

            в)  Mg; 

            г)   Ne.  

     8.      Обчисліть кількість речовини в 1л рідкої води (моль):                                                 

              а) 1,00;    б) 55,56       в) 18,00           г) 22,4.   

     9.    Вкажіть частинки, що існують у водному розчині амоніаку:                                        

              а) молекули   б) молекули та йони   в) йони   г) колоїдні 

частинки. 

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

               K2Cr2O7 + HCl→ CrCl3 + KCl + H2O; 

               а) 19;   б) 23    в) 29; г) 32.    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних хіміків 

11 клас                                                                                 2014 рік 

1. Вуглеводень складу C2xHy  в присутності купрум (І) хлориду на 

повітрі утворює суміш вуглеводнів складу C2nxHy . Внаслідок озонолізу C2nxHy 

виділяються мурашина кислота та вуглекислий газ, причому вміст останнього 

зростає в міру збільшення n у C2nxHy. 

 Розшифруйте речовину C2xHy та суміш C2nxHy . 

 Наведіть механізм реакції отримання суміші C2nxHy. 

 Що являє собою гранична сполука C2nxHy, якщо n ? 

Розв`язок 

 З умови задачі можна припустити, що C2xHy – ацетилен. 

 Справді, під дією на ацетилен повітря за наявності купрум (І) хлориду 

утворюється H – (C C)n – H, озонолізом якого можна отримати СО2 та HCOOH 

у мольному співвідношенні n = 1:1. 

 Механізм реакції: 

CH  + Cu+     CH  -Cu+     CH  -    C  

HC  

 За n отримаємо одну з алотропних модифікацій вуглецю – 

карбін. 

2. З деякого зразка бензину виділили дві сполуки: А (29,7% 

Карбону) і  Б (22,0% Карбону) в мольному відношенні 1 : 2. Внаслідок 

нагрівання суміші цих сполук без доступу повітря утворився газ В (DHe = 14,5) і 

тверда речовина, що складається з двох елементів у масовому відношенні 1 : 

1,293. 

Речовина Г погано розчиняється в холодній воді і краще в гарячій. 

Внаслідок пропускання крізь розчин речовини Г сірководню утворився 

чорний осад Д, що містить 13,4% Сульфуру. Розшифруйте речовини А – Д. 

Відповідь підтвердіть відповідними розрахунками та рівняннями реакцій. 

Для чого у бензин додають речовини А і Б і чому у відношенні 1 : 1. 

Розв`язок. 

 Якщо Д – сульфід важкого  металу, то еквівалент металу Еме можна 

визначити за пропорцією 

ЕМе : 16 = (100-13,4) : 13,4 

Еме = 103,4 

Одновалентного металу з таким еквівалентом немає, двовалентним 

металом може бути Рb – свинець (А = 207). 



Речовина Г – сіль свинцю (ймовірно, галогенід) PbX2. 

 Еквівалент кислотного залишку  X  

103,4 : Ех = 1 : 1,293 

 (Ех = 134) або 

 Ех : 103,4 = 1 : 1,293 

 (Ех  = 80, Вr). 

Отже, речовина Г – дибромід свинцю. 

До складу бензину свинець і бром додають у вигляді етилових похідних 

– тетраетилплюмбуму Pb(C2H5)4 (A, 29,7% Карбону) та брометану C2H5Br (Б, 

22,0% Карбону). 

Газ В – н-бутан, C4H10 (М = 4 · 14,5 58). 

Рівняння реакцій: 

Pb(C2H5)4  + 2C2H5Br = PbBr2 + 3C4H10 

PbBr2 + H2S = PbS  + 2HBr 

Суміш Pb(C2H5)4  і C2H5Br (етилову рідину) додають для поліпшення 

якості автомобільного бензину (підвищення його октанового числа). Головну 

роль у цьому відіграє тетраетилсвинець (ТЕС), а брометан є лише джерелом 

брому для утворення легкоплавкого та відносно легкого PbBr2 і запобігання 

осадженню у двигуні  металічного свинцю та його оксидів. 

ТЕС у промисловості добувають взаємодією брометану з натрій 

свинцевим сплавом 

4NaPb + 4C2H5Br = Pb(C2H5)4  + 4NaBr + 3Pb. 

Брометан отримують з етанолу, бромідів та сірчаної кислоти: 

С2H5OH  + NaBr + H2SO4 =  C2H5Br + H2O + NaHSO4. 

3.  Пару пропанолу пропустили над алюміній оксидом при 

температурі 3000С. На утворений продукт подіяли бромоводнем і до добутої 

речовини додали натрій. Написати схему перетворень і розрахувати, з якої 

кількості пропанолу утвориться 43г кінцевого продукту. 

Розв`язок 

CH3 – CH2 – CH3OH  CH2 – CH = CH2 + H2O 

 CH2 – CH = CH2 + HBr CH3 – CHBr – CH3 

2 CH3 – CHBr – CH3 + 2Na CH3 – CH(CH3) – CH(CH3) – CH3 + 2NaBr 

З рівнянь видно, що для утворення 1 моля 2,3 – диметилбутану 

потрібно взяти 2 молі пропанолу.  

Згідно стехіометричної схеми: 

                   Х г                                   43 г 



2 CH3 – CH2 – CH3OH  CH3 – CH(CH3) – CH(CH3) – CH3 

                   120г                                86г 

Х =60г. 

Для утворення 43 г кінцевого продукту потрібно  60г пропанолу.  

4. Які перетворення необхідно здійснити, щоб з вапняку добути 

етиловий естер бензойної кислоти. Формула бензойної кислоти – С6H5COOH. 

Розв`язок 

І  спосіб 

CaCO3   CaO + CO2 

CaO + 3 C CaC2 + CO 

CaC2 + 2H2O   C2H2 + Ca(OH)2 

C2H2 + H2O  CH3COH 

 CH3COH   C2H5OH 

3 C2H2  C6H6 

C6H6  + Br2  C6H5Br + HBr 

 C6H5Br + Mg  C6H5 MgBr  

C6H5 MgBr + CO2  C6H5COOMgBr  

C6H5COOMgBr + HBr C6H5COOH + MgBr2     

C6H5COOH + C2H5OH C6H5COOC2H5 + H2O 

ІІ спосіб 

З ацетилену добувають етилен: 

 C2H2 + H2   C2H4 

З етилену і бензену добувають етилбензен 

C6H6 + C2H4   C6H5 - C2H5 

Окисненням етилбензену одержують бензойну кислоту:  

C6H5 - C2H5   C6H5 – CООH + СО2 + 2H2O 

 C6H5 – CООH + C2H5 OH  C6H5COOC2H5 + H2O 

5.  Суміш насичених одноосновних карбонових кислот масою 26,8г 

розчинили у воді і половину розчину обробили амоніачним розчином 

арґентум (І) оксиду. При цьому виділилось 21,6г срібла. На нейтралізацію 

всієї суміші кислот потрібно 0,4 моль натрій гідроксиду. Визначте, які кислоти 

і в якій кількості були взяті. 

Розв`язок 



Поскільки з амоніачним розчином арґентум (І) оксиду реагує лише 

мурашина кислота, то однією з кислот  буде мурашина. 

 Рівняння реакції: 

      x г                                 21,6г 

HCOOH + Ag2O = 2Ag  + CO2  

     46 г                                216г 

 х  = 4,6г 

Щоб виділилось 21,6г срібла, взяли половина або 4,6г кислоти. Всього 

кислоти взяли: 

4,6г 2 = 9,2г 

Маса (другої кислоти) = 26,8г – 9,2г = 17,6г.  

Знаходимо масу натрій гідроксиду, який вступив у реакцію з 9,2г 

мурашиної кислоти: 

     9,2г          х г 

HCOOH + NaOH = HCOONa + H2O 

   46 г            40 г 

Х =   = 8г. 

З мурашиною кислотою прореагувало 8г натрій гідроксиду. 

Знаходимо масу натрій гідроксиду, який прореагував з сумішшю 

кислот: 

m(NaOH) = 40  

Залишилось для реакції з другою кислотою: 

16г – 8г = 8г. 

Знаходимо формулу другої кислоти: 

      17,6г       8г 

 RCOOH + NaOH = RCOONa + H2O 

      Хг             40г 

Х =  =88г. 

 RCOOH  = 88 

R + 12 + 16 + 16 + 1 = 88 

R = 43 

CnH2n+1 = 43 

12n + 2n + 1 =43 

14n = 42 

n = 3 

C3H7COOH  - масляна кислота. 



Отже, в суміші були мурашина і масляна кислоти. 

Знаходимо їх кількості: 

Ѵ(мурашиної кислоти) =  = 0,2моль. 

Ѵ(оцтової кислоти) =  = 0,2 моль. 

           Відповідь:   0,2 моль мурашиної і 0,2моль масляної кислоти.  

6.Тести   

1. Вкажіть найпростіший одновалентний насичений радикал: 

а) етил;   б) вініл;   в) феніл;   г) метил. 

2. Вкажіть найпростіший ненасичений одновалентний радикал: 

а) метил;   б) пропіл;   в) вініл;   г) метилен. 

3. Вкажіть природну сировину для одержання бензену: 

а) кам’яне вугілля;   б) підземні води;  в) гірничі поклади;  г) торф. 

4. Виберіть твердження щодо алкану , який містить 75% Карбону за 

масою: 

а) хімічна формула  CH4;  б) хімічна формула  C2Н6; 

в) основний компонент нафти; г) сировина для одержання оцтової 

кислоти. 

5. Вкажіть загальну формулу естерів: 

а) R – CO - R';   б) R- COO - R'; 

в) R – COН;      г) R – O - R'. 

6. Вкажіть функціональну групу спиртів: 

а) –СООН;     б) –СНО; 

в) –ОН;            г) –О-. 

7. Вкажіть клас сполук, до складу яких входить карбоксильна група: 

а) альдегіди;     б) карбонові кислоти; 

в) спирти;     г) естери.  



8.  Вкажіть речовину, яка горить кіптявим полум’ям:                                                                                           

а) ацетилен     б) метан      в) етанол          г) етилен.                           

 9. Вкажіть іменну реакцію взаємодії ацетилену з водою в присутності 

гідраргірум (ІІ) сульфату і сульфатної кислоти:                                                                                                                 

а) Зініна; б)Лебедєва;     в) В`юрца;     г) Кучерова.                 

 10. Визначте формулу сполуки, що утворюється при міжмолекулярній 

дегідратації пропанолу:                                                                                                                                           

       а) C2H5COH;    б) C6H14;   в) CH3 – CO – O – C2H5;   г) C3H7  - O – C3H7.             

             

               

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


