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ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

імені К.Д.Ушинського 

 

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 

2015-2016 н.р. 

8 клас 

 

1. У відкритій посудині поступово нагріли до 850
0
С 18 г суміші карбонатів кальцію, 

амонію та натрію. При цьому виділилось 5,7 л (н.у.) газу і в посудині залишилось 

10,6  г  твердого залишку. Обчисліть склад суміші за масою  (масові відсотки). 

Визначте густину газу, що виділився,  за повітрям. 

                                                                                                                           10 балів  

2. На 100 г сплаву дюралюмінію, що містить Алюміній, Купрум, Манган та Магній, 

подіяли надлишком розбавленого розчину сульфатної кислоти і отримали 119 л  

(н.у.) газу. При дії на ту ж   масу сплаву надлишку розчину калій гідроксиду, 

виділилось  118 л  (н.у.) газу. Визначте  масовий склад сплаву, якщо вміст за масою 

Mn i Mg однаковий. 

                                                                                                                           10 балів  

3. Один з газуватих оксидів містить 30,43% за масою невідомого елемента. Він у 1,53 

рази важчий за інший оксид цього ж елемента. Визначить елемент і запишіть 

формули  оксидів, про які йдеться в умові. Які особливості у їхніх хімічних 

властивостях  Ви можете зазначити? 

                                                                                                                           10 балів  

4. Які хімічні елементи можуть замінити Х та Y у наданій схемі перетворень? Запишіть 

хімічні рівняння всіх запропонованих реакцій. 
                                2                         3             4                      5 

                1      YО2 → Na2YО3→ YО2→ H2YО3→ Y      6 

     X2Y3                    8                       9                    10                11                  X2Y3 

                7      X2O3 → NaXО2 → X(OH)3→ XCl3 → X     12 

 

                                                                                                                           10 балів  

5. Запропонуйте по одній парі речовин з однаковими молярними масами, між якими 

можлива хімічна взаємодія: а) оксид  та кислота; б) основа та кислота. Складіть 

рівняння хімічних реакцій. 
                                                                                                                           10 балів  

6. Як експериментально довести, що до складу азуриту [ Cu3(OH)2(CO3)2] входять 

Купрум, Карбон та Гідроген. Складіть план дослідження. Запропонуйте реакцію 

одержання азуриту, використовуючи розчини  солей  Купруму та розчинний 

карбонат. Які маси солей в розчинах повинні міститися, щоб утворилося 34,6 г 

Cu3(OH)2(CO3)2. 
                                                                                                                           10 балів  
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ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
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Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 

2015-2016 н.р. 

9 клас 

 

1. Проведений аналіз білого слизького на дотик порошку, який використовується штангістами та 

гімнастами для натирання рук, показав, що при нагріванні 6,99 г його до 120
0
С  з нього виділилось 1,08 г 

речовини. Подальше нагрівання до 400
0
С приводить до зменшення маси  ще  на 0,27 г. Прожарювання 

залишку порошку при 650
0
С приводить до отримання 1,344 л (н.у.) газу. Розчинення в розчині хлоридної 

кислоти твердого залишку після прожарювання масою 3 г  і додавання до утвореного розчину надлишку 

розчину амоній гідрогенортофосфату в присутності амонійного буфера привело до утворення  осаду – 

шестиводного кристалогідрату подвійної солі. Визначте формулу порошку, напишіть всі згадані в задачі 

рівняння реакцій,обчисліть масу осаду, що утворився під дією амоній гідрогенортофосфату. 

                                                                                                                           10 балів  

 

          2. При взаємодії цинкової кульки масою 20 г з 20%-ним розчином хлоридної кислоти через 234 

хвилини  масова частка кислоти стала 10%, а діаметр кульки зменшився у два рази. Обчисліть масу 

використаного розчину хлоридної кислоти. За який час буде спостерігатися така ж зміна концентрації 

кислоти, якщо замість кульки використати кубік  цинку масою 20 г.  

Д      Додаткова інформація: Vкуб = а
3
; Sкуб =6а

2
; Vшар = 4 πr

3
/3;  Sшар= 4 πr

2
; ρZn =7,133 г/см

3 

                                                                                                                           10 балів  

 

 3.   Крізь розчин об’ємом 443,6 мл з масовою часткою лугу А 10 % та густиною 1,11 г/см
3
  

пропустили 14,93 л (н.у.) газу Б, який присутній  в атмосфері в кількості ~ 0,03 % за об’ємом . При 

цьому утворилась суміш солей В і Г. У випадку, коли крізь той же розчин лугу пропускали 11,2 л (н.у.) 

газу Б, утворилась тільки сіль В. Визначте речовини А–Г, враховуючи, що метал, який входить до 

складу лугу А забарвлює полум‘я спиртівки в жовтий колір. Наведіть рівняння вказаних перетворень. 

Обчисліть   масові частки розчинених речовин в обох утворених розчинах. 

                                                                                                                            10 балів  

 

 

 4. За наданою схемою визначте речовини та складіть рівняння всіх хімічних реакцій 

            HClконц         Са(ОН)2,0
0
С       СО2                KI           KOH,t

0
           AgNO3 

 MnO2                  Агаз                    Б                    Агаз            В                 Г                              Д 

                                                                                                                             10 балів  

 

 

 5. Суміш двох двовалентних металів обробили розчином розведеної сульфатної кислоти. При 

цьому виділився газ, об’ємом 3,45 л (н.у.), а частина суміші залишилась нерозчинною.  При дії на цю ж 

кількість суміші концентрованої сульфатної кислоти відбувається повне її розчинення і виділяється   

4,34   л (н.у.) суміші двох газів, 1 л якої за н.у.має масу  2,598 г.  

 Напишіть рівняння згаданих реакцій. 

 Визначте метали та їх масові частки у суміші. 

                                                                                                                             10 балів  

 

 6. Хімічним   аналізом встановлено, що масові частки сульфатів калію, літію, натрію в насичених  

при 20
0
С розчинах становлять 0,1,  0,255 і  0,161 відповідно. Обчисліть розчинність у воді  (в г на 100 г 

води) за даної температури наступних речовин: K2SO4;  Li2SO4· H2O;  Na2SO4·10H2O. 

                                                                                                                              10 балів  
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1.     2,5-динітрофенол використовується як індикатор і  уявляє собою слабку кислоту, формулу якої в загальному 

вигляді  можна  уявити як  НInd.  В дисоційованому стані згаданий індикатор  має жовте забарвлення, а в 

недисоційованому – безбарвний. Напишіть спрощенне рівняння дисоціації індикатора. В якому середовищі 

появляється жовте забарвлення? Відповідь обґрунтуйте. Обчисліть ступінь дисоціації 2,5–динітрофенолу в 

ацетатному буферному  розчині з рН = 5, при концентрації індикатора у розчині 5·10
-3

 моль/л. Константа 

дисоціації 2,5–динітрофенолу  дорівнює  7,59∙10
-7

. 
                                                                                                                                                 10 балів 

 

2. При електролізі 111,43 мл 5%-го розчину натрій хлориду (ρ=1,05 г/мл) на аноді виділилось 3,69 л газів (27°С,  

1 атм). Одержані гази при нагріванні пропустили крізь трубку, що містить 15 г порошку Магнію. Визначте 

масові частки речовин, що знаходяться в трубці після закінчення досліду. Яка сполука Натрію утворилася в 

результаті реакції? Яка її масова частка в утвореному розчині? Яку кількість електрики (Кл) пропустили крізь 

розчин (вважати вихід за струмом 100%). 
                                                                                                                                                 10 балів 

 
3. Неорганічна сполука А, яка в рідкому аміаку є сильною кислотою, складається з трьох елементів. При 

нагріванні 2 моль речовини А до температури вище 300°С  утворюються гази Б, В і Г у кількостях 2, 1 та 4 моль 

відповідно. Гази Б і В не реагують з водою та за звичайних умов  не взаємодіють між собою, але при 

температурі електричної дуги  утворюють газ Д, який в надлишку В переходить у газ Е. Газ Г за нормальних 

умов конденсується в прозору рідину без запаху та кольору. Речовини  Е і Г реагують між собою з утворенням 

речовин Є та Ж. Чиста речовина Є при нагріванні розкладається з утворенням речовин В, Г та Е. Речовина Ж, 

що являє собою слабку кислоту, може існувати тільки в розведених водних розчинах. Визначте всі речовини А-

Ж, напишіть всі згадані рівняння реакцій. Написати реакцію речовини А з NaNH2 в рідкому аміаку. 
                                                                                                                                                 10 балів 

 

4. Здійсніть всі перетворення та назвіть сполуки A–G. 

                          

Br
2

hv

NaOH

HOH

SOCl
2

KOH KMnO
4

HOH

Cu

HJO
4

O
3

етан
спирт

FA B C D E

GH I
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t
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F   +   G

300  C
O

 
                                                                                                                                                 10 балів 

 
5. Речовина А має у своєму ПМР-спектрі лише один сигнал.  Її бромування приводить до утворення сполуки B, 

яка в результаті лужного гідролізу перетворюється в сполуку C, а при дії спиртового розчину лугу  - в сполуку 

D. При окисненні сполуки D концентрованим розчином калій перманганату в кислому середовищі 

утворюється сполука Е. Визначте всі сполуки,  якщо при термічному дегідруванні сполуки А, в присутності 

платини, утворюється  ароматична сполука F, молярна маса якої складає 92,86 % від  молярної маси сполуки 

А. Яке практичне значення має сполука Е?  Напишіть реакції окиснення сполуки D: а) озоном, б) киснем в 

присутності срібла, в) калій перманганатом в нейтральному середовищі. Який продукт утвориться при 

нагріванні сполуки Е до температури 300
0
С? 

                                                                                                                                                 10 балів 
 

6. На дно склянки, що містить  50 г водного розчину комплексної двохосновної кислоти,  з масовою часткою 

розчиненої речовини 49,2%,  помістили  пластинку з невідомого двохвалентного металу. В результаті реакції 

виділилось 1,344 л  (н.у.) горючого газу та утворився розчин індивідуальної солі, яка з надлишком розчину 

аргентум нітрату дає 51,66 г білого осаду, що є бінарною сполукою і темнішає на світлі. Після закінчення 

реакції пластинку вилучили з розчину, промили, посушили та зважили. Маса пластинки виявилася незмінною. 

Визначте метал, з якого була виготовлена пластинка, кислоту, розчин якої брали для досліду, наведіть 

рівняння реакцій.  
                                                                                                                                                                 10 балів 
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1. Ароматичне монобромопохідне А, що містить 46,78% Брому, сплавили з 8 г натрій гідроксиду. 

Після того як cполука А повністю прореагувала, утворений плав розчинили у воді. Розчин, що 

утворився  нейтралізували 20 мл  водного розчину хлоридної кислоти з молярною концентрацією  

5 моль/л. З отриманого розчину  виділили органічний продукт Б, на який подіяли надлишком 

бромної води. У результаті отримали сполуку В, спектр ПМР якої мав три сигнали, інтегральна 

інтенсивність яких має співвідношення 3:2:1. Враховуючи, що вихід продуктів у вказаних реакціях 

дорівнює 100%, визначте маси органічних продуктів А-В та аргументуйте їх структуру на основі 

спектральних даних. Запишіть рівняння хімічних перетворень.  
                                                                                                                                                 10 балів 

 

2. В закритій колбі об’ємом 1 л за н.у. знаходиться 0,929 г  суміші трьох газоподібних речовин: 

вуглекислого газу (20% за об’ємом), водню (40% за об’ємом) та невідомої органічної сполуки. 

Визначте невідому сполуку. Чи зміниться кількісний та якісний склад речовин у колбі, якщо до 

суміші ввести каталітичну кількість купрум(І) оксиду та нагріти до температури 200
0
С? Який 

результат можна очікувати, якщо в колбу до вихідної  суміші ввести каталітичну кількість одного з 

металів Ni, Pd, Pt та нагріти до температури 150–300
0
С? Відповідь підтвердить рівняннями реакцій 

та розрахунками.  
                                                                                                                                                 10 балів 
 

3. Тверду сполуку масою 139 г розчинили у 1137 мл води. Склад сполуки (масові частки 

елементів): Fe – 0,2014; S – 0,1151; Н – 0,0504; О – 0,6331. Встановіть формулу сполуки, обчисліть 

концентрацію утвореного розчину в моль/л (густина розчину становить 1,07 г/см
3
). Обчисліть 

рівноважний електродний потенціал на пластинці заліза при зануренні її в утворений розчин, якщо 

стандартний електродний потенціал заліза Е
0
(Fe

2+
/Fe) = - 0,44В. 

                                                                                                                                                 10 балів 
 

4. Технічний калій гідроксид містить домішки калій хлориду. Для визначення вмісту домішок 10 г 

технічного калій гідроксиду розчинили у  воді  і провели електроліз (з діафрагмою) до повного 

розкладу калій хлориду. Визначити процентний вміст домішок у калій гідроксиді, якщо на  аноді 

виділилось 224 мл хлору (t = 25
0
С,  Р = 95 кПа). Який газ та в якій кількості виділився на катоді?  

                                                                                                                                                 10 балів 
 

 5. Запропонуйте сполуки А-K для схеми перетворень та запишіть рівняння відповідних реакцій:  
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                                                                                                                                                 10 балів 

 

6. З природного мінералу рутилу (TiO2), яким багата Україна, титан отримують у багатостадійному 

процесі за схемою: TiO2 →TiCl4→ Ti(техн) → TiI4→ Ti(чист). Останнє перетворення має назву йодидного 

рафінування, заснованого на оборотній  реакції: TiI4 ( Г )   Ti ( Т )  +  2I2 ( Г ). За певної температури 

константа рівноваги  Кс = 0,86. Розрахуйте масу  титану, що утворюється в рівноважній суміші, якщо 

початкова концентрація тетрайодиду титану дорівнює 2 моль/л, а об'єм реактора 10 л. Напишіть 

рівняння хімічних реакцій для  перших трьох стадій запропонованої схеми. 
                                                                                                                                                 10 балів 


