
Волинська обласна олімпіада з хімії - 2013 

8 КЛАС 
 

1. Які з вказаних речовин (Ba, Cu, Zn, Na2SO4, Cu(OH)2, Na2CO3, NH3, SO2) 

можуть реагувати з розчином хлоридної кислоти? Аргументуйте свою 

відповідь для кожної речовини. Наведіть рівняння можливих реакцій та 

назвіть одержані продукти. (8 балів) 
 

2. Визначте у якому об’ємному співвідношенні слід змішати метан (CH4) і 

карбон (II) оксид (н.у.), щоб для повного згоряння будь-якого об’єму цієї 

суміші витрачався такий самий об’єм кисню (н.у.)? (6 балів) 

 

3. Наважку 20 г сумiшi, що складалась з кальцiй фосфату, кальцiй 

карбонату i натрiй фосфату, розчинили у водi. Маса нерозчинного 

залишку становила 12 г. При дiї на нього хлоридної кислоти видiлилось 

2,24 л (н.у.) газу. Визначити вмiст вказаних солей у мольних долях  в 

суміші. (6 балів) 

 

4. Один грам сплаву мiдi з алюмiнiєм обробили взятим у надлишку 

розчином натрій гідроксиду. Залишок промили і розчинили в 

концентрованому розчині нітратної кислоти. Одержаний розчин упарили 

досуха i прожарили сухий залишок. Утворилось 0,40 г чорного залишку. 

Запищіть рівняння вказаних реакцій. Який процентний вмiст мiдi у 

сплавi? (8 балів) 
 

5. Гідразин (N2H4) та гідроген пероксид (H2O2) використовуються як 

відновник та окисник у складі ракетного палива, оскільки при 

правильному їх співвідношенні вони згоряють з утворенням лише азоту 

та водяної пари. Які маси вихідних речовин треба взяти для 

приготування  100 кг палива? (6 балів) 

 

6. При розчиненні 10 г кристалогідрату Al2(SO4)3 xH2O у 120 г води 

одержали 5,22 % розчин алюміній сульфату. Визначити формулу 

кристалогідрату. (6 балів) 

 

 

 
.  

 

 

 

 

 

 

 



Волинська обласна олімпіада з хімії - 2013 

9 КЛАС 
 

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). (10 балів) 

 

2. Обчисліть тепловий ефект реакції хлорування етилену з утворенням 

дихлоретану  С2Н4 + Cl2  С2Н4Cl2(рід), використавши такі термохімічні 

рівняння: 1) С2Н4 + 3О2  2СО2 + 2Н2О +337 ккал;  

2) С + О2  СО2 + 94 ккал;  3) Н2 + 0,5О2  Н2О + 68 ккал;                          

4) 2С + 2Н2 + Cl2  С2Н4Cl2(рід) + 31 ккал. 

Розрахуйте кількість теплоти, що виділиться чи поглинеться під час 

синтезу 99 г дихлоретану. (5 балів) 

 

3. Розчиннiсть безводної соди в 100 г води за 50 С становить 47 г, а за 15 С 

– 16 г. Скiльки грамів кристалогідрату викристалiзується з 220 г 

насиченого за 50 С розчину соди при охолодженнi до 15 С, якщо вiдомо, 

що кристалогiдрат вiдповiдає формулi Na2CO3 10H2O? (7 балів) 

 

4. Електроліз 400 г 8%-ного розчину купрум (ІІ) сульфату продовжували до 

тих пір, поки маса розчину не зменшилась на 20,5 г. Обчисліть масову 

частку сульфатної кислоти у розчині після закінчення електролізу. (5 

балів) 

 

5. Через скляну трубку, заповнену 50 г сумiшi натрiй оксиду i натрiй 

хлориду повільно пропустили 13,44 л (н.у.) сульфур (IV) оксиду.  Газ, що 

вийшов з трубки, знебарвив 500 г бромної води з масовою часткою 

брому рівною 3,2 %. Визначити масову частку в процентах натрiй оксиду 

у вихiднiй сумiшi. (6 балів) 

 

6. Щоб покрити сріблом мідну пластинку масою 10 г, її опустили у 

склянку, яка містить 250 г 20%-ного розчину аргентум нітрату. Коли 

пластинку вийняли, виявилось, що маса аргентум нітрату у розчині 

зменшилась на 20%. Визначити масові частки солей у розчині після 

закінчення процесу сріблення та масу посрібленої пластинки. (7 балів) 
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10 КЛАС 

 

1. Вирахувати масу кристалогiдрату натрiй сульфату Na2SO4 10H2O, яку 

необхiдно додати до 50 мл 5%-ного розчину натрiй сульфату (густина 

1,10 г/мл), щоб подвоїти масову  частку розчиненої речовини в розчинi. (5 

балів)  

 

2. Сплав одно- та двовалентного металів масою 1 г обробили надлишком 

кислоти, при цьому виділилось 0,56 л водню (за нормального атмосферного 

тиску та температури 20ºС). При спалюванні 1 г двовалентного металу 

утворилося 1,4 г оксиду. Відомо, що відносна атомна маса двовалентного 

металу на 17 одиниць більша від атомної маси одновалентного металу. 

Визначіть метали та їхні масові частки у сплаві. (6 балів) 

 

3. У надлишок розбавленої нітратної кислоти при кип’ятінні помістили купрум 

сульфід. На отриманий розчин подіяли надлишком лугу. Утворений осад 

відфільтрували і прожарили. Напишіть рівняння описаних реакцій, якщо 

відомо, що газоподібним продуктом реакції з кислотою є нітроген (ІІ) оксид, а 

маса осаду після прожарювання дорівнює масі використаного купрум 

сульфіду. (5 балів) 

 

4. При досягненні рівноваги у системі А (г) + 2В (г) ↔ С (г), рівноважні 

концентрації вказаних речовин у моль/дм
3
 становили: [A] = 0,6, [B] = 1,2, [C] = 

2,16. Визначити константу рівноваги для даної реакції та концентрації 

вихідних речовин до початку реакції. Якими зовнішніми чинниками можна 

змістити рівновагу вправо, якщо ця реакція є ендотермічна? (6 балів) 

 

5. Рідкий вуглеводень А, що містить 92,31 % Карбону, важко піддається 

гідруванню за звичних умов. Гідруванням за допомогою скелетного нікелю з 

добавками платини та паладію сполука А перетворюється на рідину Б з 

вмістом Карбону рівним 85,72 %. При гідруванні воднем у момент виділення 

(за реакцією етанолу з натрієм) сполука А утворює рідину В з вмістом 

Карбону 90 %. ПМР-спектри рідин А та Б містять лише один сигнал, а рідини 

В — 2 сигнали з відносними інтенсивностями 1:1. До яких класів відносяться 

зашифровані речовини? Яка їх просторова будова? За яких умов вказані 

речовини можуть реагувати з бромом і що при цьому буде одержуватися? 

Записати рівняння вказаних реакцій. (12 балів) 

 

6. Сумiш бензену i стирену знебарвила 50 г бромної води з масовою часткою 

брому 3,2%. При спалюваннi сумiшi такої самої маси одержали 4,48 л (н.у.) 

вуглекислого газу. Обчислiть масу суміші використаної для досліду та масові 

частки бензену і стирену в сумiшi. (6 балів) 
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11 КЛАС 
 

1. Ферум (II) оксид, одержаний при вiдновленнi 8 г ферум (III) оксиду, 

розчинили в необхiднiй для цього кiлькостi 24,5 %-ної сульфатної кислоти. 

При цьому, частина солі випала в осад утворивши кристали семиводного 

кристалогiдрату. Насичений розчин за даної  температури мiстить 13,6 % 

безводної солi. Яка маса кристалiв, що випали з розчину? Якими відновниками 

можна відновити ферум (III) оксид  саме до ферум (II) оксиду? (7 балів) 
 

2. При дії на 4,58 г суміші порошків металів нікелю, цинку та срібла надлишку 

концентрованого розчину натрій гідроксиду виділився газ об’ємом 224 мл. 

Другу частину цієї суміші масою 11,45 г обробили розбавленою сульфатною 

кислотою. При цьому виділився газ, що зайняв об’єм 2,24 л. Об’єми газів 

приведено до нормальних умов. Визначіть масові частки металів у суміші. (5 

балів) 
 

3. Вуглекислий газ, одержаний при спалюваннi 0,9 г невідомого альдегiду, 

вступив у реакцiю з 8,2 мл розчину натрій гідроксиду з масовою часткою 20 % 

(густина 1,22 г/мл). Утворилась кисла сiль. Визначте формулу цього альдегіду 

та наведіть реакції його з такими реагентами: амоніачним розчином аргентум 

гідроксиду; ціанідною кислотою; калій перманганатом. (6 балів) 
 

4. В газовій фазі за 200 °С та при дії УФ-освітлення проводили бромування 2-

метилбутану. Швидкості заміщення на атоми брому атомів гідрогену при 

первинному, вторинному і третинному атомах карбону відносяться одна до 

одної як 1:30:600. В реакцію ввели 1 моль 2-метилбутану та 0,01 моль брому. 

Розрахуйте склад газової cyмiui (у % за об'ємом),   що  утворилася  після  

того,  як  прореагувало   50%  брому  (з  утворенням  лише монобром- 

похідних). Зобразітъ структурні формули вcix монобромпохідних 2-

метилбутану. Напиишть механізм утворення основного продукту реакції 

монобромування. Зобразітъ найбільш та найменш стійкі конформації для 

основного продукту реакції. (12 балів)  
 

5. Рідкий вуглеводень А, що містить 92,31 % Карбону, важко піддається 

гідруванню за звичних умов. Гідруванням за допомогою скелетного нікелю з 

добавками платини та паладію сполука А перетворюється на рідину Б з 

вмістом Карбону рівним 85,72 %. При гідруванні воднем у момент виділення 

(за реакцією етанолу з натрієм) сполука А утворює рідину В з вмістом 

Карбону 90 %. При тривалому опроміненні речовини А УФ-променями з 

довжиною хвилі 254 нм вона послідовно утворює речовини Г і Д. Швидке 

опромінення А потужним пучком променів з довжиною хвилі 206 нм також 

приводить до послідовного утворення речовин Е та Є. Склад речовин Г, Д, Е та 

Є такий самий, як і вихідної сполуки А. У ПМР-спектрах речовин А, Б та Є 

наявний лише один синглет, у речовин В та Е по два сигнали з 

інтенсивностями 1:1 та 2:1, і по три сигнали однакових інтенсивностей у 

речовин Г і Д. Запишіть структурні формули зашифрованих речовин та назвіть 

їх. (10 балів) 


