
Практичне завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 

8 клас 

2015 рік 

 

Лабораторний дослід 

«Дослід М.В.Ломоносова» 

 

Мета: змоделювати дослід, проведений М.В.Ломоносовим. 

 

Хід роботи 

 

1. Уважно прочитайте хід виконання досліду. 

Аналогічний дослід був проведений видатним вченим М.В.Ломоносовим 

для підтвердження одного з фундаментальних законів хімії. 

Спочатку на терезах зрівноважили заповнену повітрям і щільно 

закриту корком  колбу, у яку була вміщена свічка. Потім свічку підпалили,                  

знову помістили у колбу, яку щільно закрили корком.  Колбу поставили на 

терези. Через деякий час свічка згасла, але рівновага терезів не змінилася. 

Проаналізуйте дослід. Дайте відповіді на питання, наведені у пункті 3. 

 

2. Перегляньте відеофрагмент лабораторного досліду «Дослід                              

М. В. Ломоносова». 

 

3. Дайте відповіді на запитання: 

1) Чому згасла свічка? 

2) Який закон сформулював Михайло Ломоносов за результатами 

цього досліду? 

3) Сформулюйте цей закон. 

4) Чи порушиться рівновага терезів, якщо дослід проводити                              

з відкритою колбою? Відповідь поясніть. 

5) Напишіть рівняння реакції горіння парафіну. Вважайте, що парафін 

має формулу С19Н40. 

 

4.   Відповіді занотуйте у зошиті для виконання завдань теоретичного туру                 

ІІІ етапу олімпіади. 
 



Практичне завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 

10 клас 

2015 рік 

 

Лабораторний дослід 

«Електроліз розчину калій йодиду» 

 

Мета: дослідити електроліз розчину калій йодиду з інертними електродами. 

 

Хід роботи 

 

1. Уважно прочитайте хід виконання досліду. 

Дослід демонструє, як відбувається електроліз розчину калій йодиду. 

Для проведення досліду електролізер та дві пробірки заповнюють розчином 

калій йодиду. В одну пробірку додають фенолфталеїн, а у другу – крохмаль. 

Пробірки поміщують на електроди та вмикають електричний струм. На 

одному з електродів спостерігають виділення газу. Розчин у пробірці набуває 

малинового кольору. На другому електроді розчин у пробірці набуває синього 

кольору. 

Проаналізуйте дослід. Дайте відповіді на питання, наведені у пункті 3. 

 

2. Перегляньте відеофрагмент лабораторного досліду «Електроліз розчину 

калій йодиду». 

 

3. Дайте відповіді на запитання: 

1) Який процес називають електролізом? У яких галузях виробництва 

застосовують електроліз? 

2) Яку із пробірок приготували для катоду, а яку – для аноду? 

3) Який газ виділяється у першій пробірці? Чому розчин у ній набуває 

малинового кольору? На якому електроді це відбувається? Чому розчин 

у другій пробірці набуває синього кольору? Який це електрод? 

3) Складіть рівняння реакцій, що відбуваються під час електролізу на 

катоді, на аноді та сумарне рівняння електролізу. 

4) Як буде відбуватися електроліз, якщо його будуть проводити з 

розчином купрум (ІІ) йодиду? Напишіть рівняння реакцій, які 

проходитимуть у цьому випадку на катоді, на аноді та сумарне рівняння 

електролізу. 

 

4.   Відповіді занотуйте у зошиті для виконання завдань теоретичного туру                 

ІІІ етапу олімпіади. 
 



Практичне завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 

11 клас 

2015 рік 

 

Лабораторний дослід 

«Визначення якісного складу парафіну» 

 

Мета: визначити якісний склад парафіну за допомогою хімічних реакцій. 

 

Хід роботи 

 

1. Уважно прочитайте хід виконання досліду. 

Якісне визначення складу парафіну проводять реакцією з купрум (ІІ) 

оксидом. 

В пробірку вміщують порошок купрум (ІІ) оксиду та додають деяку 

кількість парафіну. Ближче до отвору пробірки поміщують порошок 

безводного купрум (ІІ) сульфату білого кольору. В іншу пробірку наливають 

вапняну воду.   

Пробірку з сумішшю парафіну і купрум (ІІ) оксиду нагрівають. Парафін 

розтоплюється та починає реагувати з купрум (ІІ) оксидом. Виділяється 

газ. Вапняна вода стає каламутною. В пробірці з парафіном з’являється 

речовина червоного кольору. Безводний купрум (ІІ) сульфат набуває синього 

забарвлення. 

Проаналізуйте дослід. Дайте відповіді на питання, наведені у пункті 3. 

 

2. Перегляньте відеофрагмент лабораторного досліду «Визначення якісного 

складу парафіну». 

 

3. Дайте відповіді на запитання: 

1) Про що свідчить помутніння вапняної води? Напишіть відповідне 

рівняння реакції. 

2) Про що свідчить посиніння порошку безводного купрум (ІІ) 

сульфату? Напишіть рівняння реакції. 

3) Яка речовина червоного кольору утворилася у пробірці? 

4) Про вміст яких елементів у складі парафіну свідчить проведений 

дослід? Що собою представляє парафін? 

5) Напишіть рівняння реакції, що лежить в основі визначення 

якісного складу парафіну. 

  

4. Відповіді занотуйте у зошиті для виконання завдань теоретичного туру                 

ІІІ етапу олімпіади. 
 



Практичне завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 

9 клас 

2015 рік 

 

Лабораторний дослід 

« Горіння магнію в газі Х » 

 

Мета: Визначити газ Х та дослідити його реакцію з магнієм . 

 

Хід роботи 

 

1. Уважно прочитайте хід виконання досліду. 

У досліді показано горіння магнію в газі Х.  

Газ Х отримують в апараті Кіппа реакцією хлоридної кислоти                          

з мармуром. Газом Х по газовідвідній трубці заповнюють конічну колбу. 

Рівень заповнення колби газом Х перевіряють запаленою скіпкою. У газі Х 

вона згасає. Шматочки магнію підпалюють у полум’ї газового пальника                    

і вносять у колбу з газом Х. Горіння магнію продовжується. Колба 

заповнюється білим димом, на її стінках з’являються білий нальот і чорні 

цятки. У ложечці для спалювання залишаються суміш білого і чорного 

порошків. 

Проаналізуйте дослід. Дайте відповіді на питання, наведені у пункті 3. 

 

2. Перегляньте відеофрагмент лабораторного досліду «Горіння магнію в 

газі Х». 

 

3. Дайте відповіді на запитання: 

1) Назвіть газ Х. Складіть рівняння реакції його добування у апараті 

Кіппа. 

2) Що відбувається із запаленою скіпкою в атмосфері газу Х? Про які 

властивості газу Х це свідчить? 

3) Що представляють собою білий дим, який заповнює колбу; чорні 

цятки та білий нальот на дні та стінках колби; білий і чорний порошки у 

ложечці для спалювання? 

4) Яка реакція відбувається у колбі з газом Х, коли туди занурили 

ложечку зі шматочками магнію, які горять? Напишіть рівняння цієї 

реакції. 

5) Спрогнозуйте, що станеться з білим нальотом на поверхні колби, 

якщо її обполоснути розчином хлоридної кислоти. Напишіть рівняння 

реакції, що відбудеться при цьому. 

 

4.   Відповіді занотуйте у зошиті для виконання завдань теоретичного туру                 

ІІІ етапу олімпіади. 
 



Завдання ІІІ етапу учнівської олімпіади з хімії 

9 клас 

2015 рік 

 

1. Під час розчинення карбонату невідомого металічного елемента в 

нітратній кислоті утворилось 29,6 г солі, 3,6 г води та газ, який пропустили 

крізь вапняну воду, в результаті чого одержали 8,1 г кальцій 

гідрогенкарбонату  і 10 г кальцій карбонату. Визначте масу карбонату, який 

розчинили. 

2. Початкова концентрація речовини А в реакції А(г.) + В(г.) →2М(г.) 

дорівнює 2,4 моль/л, а швидкість реакції становить 0,02 моль/л∙с. У скільки 

разів зменшиться концентрація речовини через 0,8 хвилини? 

3. В стакан, що містить 200 г 10%-вого розчину хлоридної кислоти, 

помістили цинкову пластинку. Коли її витягнули, промили, висушили, 

виявилося, що маса пластинки зменшилася на 6,5 г. Знайдіть масову частку 

гідроген хлориду в розчині, що залишився. 

4. Речовина А є трикристалогідратом деякої солі. Під час нагрівання 

речовини А видаляється кристалізаційна вода, а потім сіль розкладається з 

утворенням речовин: Б (тверда, чорний колір), В (газ, безбарвний) і Г (газ, 

бурий). Під час відновлення речовини Б воднем утворюється проста 

речовина Д червоного кольору, яка розчиняється в концентрованій 

сульфатній кислоті з утворенням газу Е. Назвіть речовини А, Б, В, Г, Д і Е, 

складіть рівняння всіх реакцій, про які йдеться в умові. Обчисліть об’єм газу 

Е, який утворюється під час розчинення в концентрованій сульфатній кислоті 

речовини Д, отриманої за умови, що речовина А має масу 84,7 г. Об’єм 

визначайте за нормальних умов. 

5. 2,8 дм
3
 суміші алкану, алкіну та алкену (н.у.), що містять однакову 

кількість атомів Карбону, можуть прореагувати із 17,4 г арґентум оксиду 

(амоніакового розчину) або приєднати 28 г брому. Визначте якісний і 

кількісний (в об’ємних частках) склад вихідної суміші. 

 



Завдання ІІІ етапу учнівської олімпіади з хімії 

10 клас 

2015 рік 

 
1. До суміші етину з азотом об’ємом 100 мл додали кисень об’ємом 300 мл і суміш 

підпалили. Після горіння об’єм суміші зменшився до 280 мл. Обчисліть об’ємний склад 

вихідної суміші у відсотках. 

 
2. Гази А (D(H2) = 8,5) та B (D(H2) = 16) реагують між собою при нагріванні з 

утворенням рідини С та газу D або при нагріванні в присутності каталізатора (Pt) – з 
утворенням тієї ж рідини С та газу Е. Якщо газ Е при кімнатній температурі змішати з 
газом В, утворюється газ F, забарвлений у бурий колір. Пропускання суміші газів F та В 
через рідину С приводить до утворення розчину кислоти G. При взаємодії цієї кислоти з 
газом А утворюється біла тверда сполука Н. при нагріванні цієї сполуки утворюється 
рідина С і газ К, який підтримує горіння та при нагріванні до високої температури 
перетворюється в суміш газів В та D. 

1) Розшифруйте всі речовини, напишіть рівняння реакцій, що відбуваються. 
2)  Гази А, D, E, F, K можна отримати за допомогою реакцій кислоти G із металами. 

Наведіть приклади таких реакцій та вкажіть умови їх проведення. 
 
3. Відомий Колекціонер, який прекрасно знав основи хімії, зберігав свої скарби в 

невеликих сейфах, умонтованих у стіну. На кожному сейфі був напис, який показував 

його вміст: 

Перший сейф Другий сейф Третій сейф 

[Xe]6s
1
4f

14
5d

10
 1s

2
2s

2
2p

2
 78% (…2p

3
)2 +21%(…2p

4
)2 

  

Сам Колекціонер легко орієнтувався в цих загадкових символах. Але якось у кімнату 

проник злодій. Розгублений злочинець не міг зрозуміти, де ж знаходяться коштовності й 

навздогад розкрив сейф із найдовшим записом. Там коштовностей не було. Спрацювала 

сигналізація, злодій залишився без здобичі. 

1) Що знаходиться в першому сейфі? В яких рідинах можна розчинити вміст цього 

сейфа? Наведіть два приклади таких рідин і напишіть рівняння відповідних реакцій. 

2) Як ви гадаєте, який елемент і який дорогоцінний камінь знаходиться в другому 

сейфі? Які алотропні модифікації цього елемента ви знаєте? 

3) Що знаходилося в сейфі з найдовшим записом? 

4) З якими з перелічених нижче речовин реагуватиме вміст цього сейфа: літій, мідь, 

сірка, білий фосфор, сульфур (ІV) оксид, нітроген (ІІ) оксид, водний розчин натрій 

гідроксиду, водний розчин калій сульфату, водний розчин калій йодиду: 

а) при кімнатній температурі; б) при нагріванні. 

Напишіть рівняння всіх можливих реакцій із вказівкою умов їх протікання. 

 

4. Суміш порошків заліза та міді масою 23,27 г помістили у 800 г розчину ферум (ІІІ) 

хлориду з масовою часткою 30,60%. Після закінчення реакції масова частка ферум (ІІІ) 

хлориду в розчині зменшилася у 2,190 рази. До одержаного розчину додали надлишок 

водного розчину амоніаку, а осад, що випав, відфільтрували і прожарили при високій 

температурі. 

1) Наведіть рівняння реакцій, про які йдеться в задачі. 

2) Розрахуйте масову частку заліза у вихідній суміші. 

3) Розрахуйте масу твердого залишку, одержаного після прожарювання. 

 

5. Якщо нагріти 746 г йоду та 16,2 г водню в закритій посудині ємністю 1000 л                

до 420 °С, то при досягненні рівноваги утворюється 721 г йодоводню. Скільки грамів 

йодоводню утвориться, якщо до початкової суміші додати 100 г йоду та  5 г водню?  



Завдання ІІІ етапу учнівської олімпіади з хімії 

10 клас 

2015 рік 

 
1. До суміші етину з азотом об’ємом 100 мл додали кисень об’ємом 300 мл і суміш 

підпалили. Після горіння об’єм суміші зменшився до 280 мл. Обчисліть об’ємний склад 

вихідної суміші у відсотках. 

 
2. Гази А (D(H2) = 8,5) та B (D(H2) = 16) реагують між собою при нагріванні з 

утворенням рідини С та газу D або при нагріванні в присутності каталізатора (Pt) – з 
утворенням тієї ж рідини С та газу Е. Якщо газ Е при кімнатній температурі змішати з 
газом В, утворюється газ F, забарвлений у бурий колір. Пропускання суміші газів F та В 
через рідину С приводить до утворення розчину кислоти G. При взаємодії цієї кислоти з 
газом А утворюється біла тверда сполука Н. при нагріванні цієї сполуки утворюється 
рідина С і газ К, який підтримує горіння та при нагріванні до високої температури 
перетворюється в суміш газів В та D. 

1) Розшифруйте всі речовини, напишіть рівняння реакцій, що відбуваються. 
2)  Гази А, D, E, F, K можна отримати за допомогою реакцій кислоти G із металами. 

Наведіть приклади таких реакцій та вкажіть умови їх проведення. 
 
4. Відомий Колекціонер, який прекрасно знав основи хімії, зберігав свої скарби в 

невеликих сейфах, умонтованих у стіну. На кожному сейфі був напис, який показував 

його вміст: 
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[Xe]6s
1
4f

14
5d

10
 1s

2
2s

2
2p

2
 78% (…2p

3
)2 +21%(…2p

4
)2 

Сам Колекціонер легко орієнтувався в цих загадкових символах. Але якось у кімнату 

проник злодій. Розгублений злочинець не міг зрозуміти, де ж знаходяться коштовності й 

навздогад розкрив сейф із найдовшим записом. Там коштовностей не було. Спрацювала 

сигналізація, злодій залишився без здобичі. 

1) Що знаходиться в першому сейфі? В яких рідинах можна розчинити вміст цього 

сейфа? Наведіть два приклади таких рідин і напишіть рівняння відповідних реакцій. 

2) Як ви гадаєте, який елемент і який дорогоцінний камінь знаходиться в другому 

сейфі? Які алотропні модифікації цього елемента ви знаєте? 

3) Що знаходилося в сейфі з найдовшим записом? 

4) З якими з перелічених нижче речовин реагуватиме вміст цього сейфа: літій, мідь, 

сірка, білий фосфор, сульфур (ІV) оксид, нітроген (ІІ) оксид, водний розчин натрій 

гідроксиду, водний розчин калій сульфату, водний розчин калій йодиду: 

а) при кімнатній температурі; б) при нагріванні. 

Напишіть рівняння всіх можливих реакцій із вказівкою умов їх протікання. 

 

3. Суміш порошків заліза та міді масою 23,27 г помістили у 800 г розчину ферум (ІІІ) 

хлориду з масовою часткою 30,60%. Після закінчення реакції масова частка ферум (ІІІ) 

хлориду в розчині зменшилася у 2,190 рази. До одержаного розчину додали надлишок 

водного розчину амоніаку, а осад, що випав, відфільтрували і прожарили при високій 

температурі. 

1) Наведіть рівняння реакцій, про які йдеться в задачі. 

2) Розрахуйте масову частку заліза у вихідній суміші. 

3) Розрахуйте масу твердого залишку, одержаного після прожарювання. 

 

5. Якщо нагріти 746 г йоду та 16,2 г водню в закритій посудині ємністю 1000 л до 

420 °С, то при досягненні рівноваги утворюється 721 г йодоводню. Скільки грамів 

йодоводню утвориться, якщо до початкової суміші додати 100 г йоду та  5 г водню?  
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1. Сплав містить алюміній, цинк, кремній і мідь. При дії на 1 г сплаву 

хлоридної кислоти отримали 843 мл (н.у.) водню і 170 мг нерозчинного 

осаду. При обробці зразка сплаву масою 500 мг розчином NaOH отримали 

517 мл (н.у.) водню. Знайти склад сплаву (вміст металів вказати у масових 

відсотках). (Атомні маси елементів брати з точністю до сотих). 

2. При 20 °С насичений водний розчин сульфату двовалентного 

елемента містить 54,1 г безводної солі і 100 г води. Якщо до надлишку цього 

розчину додати 5,00 г безводної солі, в осад випаде 15,42 г семиводного 

кристалогідрату. Що це за сіль? 

3. Після спалювання однакових мольних кількостей невідомого 

вуглеводню і бензену установлено, що об’єми продуктів згоряння за 

температури 300 °С співвідносяться як 1,666:1. Невідомий вуглеводень не 

знебарвлює бромну воду та реагує з концентрованою нітратною кислотою у 

присутності концентрованої сульфатної кислоти. Під час окиснення 

невідомого вуглеводню концентрованим розчином калію перманганату 

утворюється кислота складу: 68,83% С, 26,23% О і 4,94% Н. 

а) Яку будову має шуканий вуглеводень? 

б) Напишіть його молекулярну формулу та структурні формули 

можливих ізомерів та дайте їх назву за міжнародною номенклатурою. 

в) Напишіть рівняння зазначених в умові хімічних реакцій. 

 

4. Електричний струм пропускали крізь розчин, що містить купрум (ІІ) 

нітрат масою 470 г (w=8%), до тих пір, поки маса розчину не зменшилася на 

4,17%. Визначте: а) масові частки речовин (%) в одержаному розчині; б) маси 

речовин, які виділилися на інертних електродах. 

5. Дві посудини місткістю по 1 л кожна заповнені безбарвними газами 

(н.у.). Густини газів у посудинах відносяться між собою як 1:1,071. При 

пропусканні вмісту будь-якої з посудин через розчин калій перманганату 

об’єми газів зменшуються вдвоє, а їх густина залишається незмінною. Якщо 

вміст будь-якої з посудин спалити у кисні і пропустити продукти згоряння 

через надлишок вапняної води, то утворюється 6,7 г осаду (при цьому гази 

повністю вступають в реакцію з киснем). Визначте вміст кожної з посудин. 
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1. Під час розчинення карбонату невідомого металічного елемента в 

нітратній кислоті утворилось 29,6 г солі, 3,6 г води та газ, який пропустили 

крізь вапняну воду, в результаті чого одержали 8,1 г кальцій 

гідрогенкарбонату  і 10 г кальцій карбонату. Визначте масу карбонату, який 

розчинили. 

2. Початкова концентрація речовини А в реакції А(г.) + В(г.) →2М(г.) 

дорівнює 2,4 моль/л, а швидкість реакції становить 0,02 моль/л∙с. У скільки 

разів зменшиться концентрація речовини через 0,8 хвилини? 

3. В стакан, що містить 200 г 10%-вого розчину хлоридної кислоти, 

помістили цинкову пластинку. Коли її витягнули, промили, висушили, 

виявилося, що маса пластинки зменшилася на 6,5 г. Знайдіть масову частку 

гідроген хлориду в розчині, що залишився. 

4. Речовина А є трикристалогідратом деякої солі. Під час нагрівання 

речовини А видаляється кристалізаційна вода, а потім сіль розкладається з 

утворенням речовин: Б (тверда, чорний колір), В (газ, безбарвний) і Г (газ, 

бурий). Під час відновлення речовини Б воднем утворюється проста 

речовина Д червоного кольору, яка розчиняється в концентрованій 

сульфатній кислоті з утворенням газу Е. Назвіть речовини А, Б, В, Г, Д і Е, 

складіть рівняння всіх реакцій, про які йдеться в умові. Обчисліть об’єм газу 

Е, який утворюється під час розчинення в концентрованій сульфатній кислоті 

речовини Д, отриманої за умови, що речовина А має масу 84,7 г. Об’єм 

визначайте за нормальних умов. 

5. 2,8 дм
3
 суміші алкану, алкіну та алкену (н.у.), що містять однакову 

кількість атомів Карбону, можуть прореагувати із 17,4 г арґентум оксиду 

(амоніакового розчину) або приєднати 28 г брому. Визначте якісний і 

кількісний (в об’ємних частках) склад вихідної суміші. 
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1. Нижче наведено перелік процесів: кристалізація, відстоювання неоднорідної 

суміші, конденсація водяної пари, одержання негашеного вапна з вапняку, взаємодія 

кислоти і основи, розчинення у воді кухонної солі, подрібнення зерна у млині, електроліз. 

1.  Виберіть із цього переліку окремо хімічні та фізичні процеси. 

2. Які з них, на вашу думку, часто здійснюються в хімічних лабораторіях? 

3. Які з цих процесів відбуваються з виділенням енергії, а які – з поглинанням? 

4. Чи можна вважати ознакою хімічного процесу виділення енергії у формі тепла, 

світла, радіоактивного випромінювання? Відповідь мотивуйте. 

 

2. З якими з перерахованих речовин може реагувати гідроксид натрію? Якщо реакція 

можлива, напишіть її рівняння та вкажіть умови перебігу. Речовини: 1) СО2, 2) Fe (сталь), 

3) SiO2 (кварц), 4) Br2, 5) Al, 6) NO2, 7) H2O. 

 

3. До 130 л газової суміші, що містить азот, водень та метан (CH4), додали 200 л 

кисню і підпалили. Після припинення горіння і конденсації водяної пари загальний об’єм 

отриманої газової суміші став 144 л (умови вимірювання ті ж самі, що і у вихідної 

суміші). Після пропускання  газової суміші через надлишок лугу (КОН) її об’єм став 72 л. 

Обчисліть вихідні об’єми азоту, водню, метану та об’єм кисню, що не прореагував. 

 

4. Нижче наведено «піраміду» хімічних перетворень: 

 

                     

Речовина A – проста, жовтого кольору. Її в давньому Єгипті використовували, 

зокрема, у косметичних засобах. Речовини Х та Y – прості, газоподібні; один із цих газів у 

16 разів важчий за інший. Речовина Z – продукт реакції між Х та Y. Речовина І – кислота, 

яку широко використовують у промисловості. Сполука С – бінарна з однаковими 

масовими частками елементів. 

1) Розшифруйте всі речовини, позначені літерами. 

2) Напишіть хімічні рівняння, що відповідають указаним перетворенням речовин. 

 

5. Із силікату масою 1,600 г було добуто 0,480 г суміші хлоридів натрію, калію та 

літію. Калію було 0,086 г, а хлору – 0,310 г. 

1. Обчисліть вміст оксидів у силікаті. 

2. Напишіть формулу силікату. 


