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Запропонований збірник містить методичні рекомендації щодо підготовки 

до ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2015/2016 н.р., основні 

нормативні документи, що стосуються проведення ІІІ етапу олімпіади та 

збірник задань і ключів до їх розв’язків ІІІ етапу олімпіад попередніх років. 

Цей збірник є видрукованою версією матеріалів, підготованих до 

розміщення на сайті Закарпатського ІППО. 

Збірник призначений для використання учнями й вчителями хімії загально-

освітніх навчальних закладів з метою якісної підготовки до ІІІ етапу олімпіади з 

хімії. 
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Вступ 

 

Метою проведення ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з хімії є 

виявлення та розвиток обдарованих учнів, зацікавлення їх у 

поглибленому вивченні хімії, формування навичок дослідницької 

роботи, а також відбір команди для участі в ІV етапі. 

Документом, що визначає завдання, структуру, технологію 

проведення Всеукраїнських олімпіад, є Положення про Всеукраїнські 

учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти 

науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності.         

Основними  завданнями олімпіади з хімії є: 

– стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської 

молоді;  

– виявлення та розвиток обдарованих учнів та надання їм 

допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання у вищих 

навчальних закладах;  

– підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових 

дисциплін; 

– підвищення рівня викладання базових дисциплін; 

–  виявлення, поширення і впровадження в навчально-виховний 

процес сучасних прийомів і методів навчання. 

Олімпіади з хімії проводяться в чотири етапи. 

І етап – шкільні (училищні), ІІ етап – районні (міські), ІІІ етап – 

обласні, ІV – етап на державному рівні. 

В цьому збірнику наведено методичні рекомендації щодо 

підготовки до ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 

2015/2016 н.р., основні нормативні документи, що стосуються 

проведення ІІІ етапу олімпіади та збірник задань і ключів до їх 

розв’язків ІІІ етапу олімпіад попередніх років.  

До збірника ввійшли завдання ІІІ етапу олімпіад 2012р., 2013р., 

2015р. складені та підготовані відповідними комісіями по складанню 

завдань та наступними авторами: 

ЛЕНДЄЛ В.Г. – декан хімічного факультету ДВНЗ 

„Ужгородський  національний університет”, доктор 

хімічних наук, професор; 

ЧУНДАК С.Ю. – професор кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища хімічного факультету  

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 
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доктор хімічних наук; 

ПОТОРІЙ М.В. – професор кафедри неорганічної хімії хімічного 

факультету  ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, доктор хімічних наук;  

БАЗЕЛЬ Я.Р. – професор кафедри аналітичної хімії хімічного 

факультету  ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, доктор хімічних наук; 

БАРЧІЙ І.Є. – професор кафедри неорганічної хімії хімічного 

факультету  ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, доктор хімічних наук;  

КОХАН О.П. – доцент кафедри неорганічної хімії хімічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат хімічних наук;   

ОНИСЬКО М.Ю. – завідувач кафедри органічної хімії хімічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат хімічних наук;          

ГОЛОМБ О.М. – методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 
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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

Н А К А З  

05.10.2015 Ужгород         № 260 

 

Про проведення І – ІІІ етапів Всеукраїнських      

учнівських олімпіад з навчальних предметів    

у 2015/2016 навчальному році 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 

конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких 

робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності,  

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 22.09.2011 року № 1099 (зі змінами та доповненнями),  зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 17.11.2011 року за № 1318/20056, Правил 

проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з мов та літератур 

національних меншин України, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України 06.10.2014 року № 1134 та зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 22.10.2014 року № 1309/26086, на виконання наказу 

Міністерства освіти і науки України 07.09.2015 № 915 „Про проведення 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 

2015/2016 навчальному році”, Правил проведення І – ІІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад, І етапу турнірів, І, ІІ етапів конкурсу з образотворчого 

мистецтва та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, затверджених 

наказом управління освіти і науки облдержадміністрації від 05.01.2012 року № 

4 (зі змінами та доповненнями), наказів департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 06.03.2015 № 12 „Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів 2014/2015 навчальному році”, 

30.03.2015 № 54 „Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з  

правознавства та трудового навчання (технологій) у 2014/2015 навчальному 

році”, з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої 

молоді 
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НАКАЗУЮ: 

1. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації забезпечити 

загальне керівництво Всеукраїнськими учнівськими олімпіадами з навчальних 

предметів. 

2. Закарпатському інституту післядипломної  педагогічної освіти, 

відділам (управлінням) освіти, молоді та спорту райдержадміністрацій та 

міськвиконкомів, Ужгородській загальноосвітній спеціалізованій школі-

інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної 

ради, навчально-методичному центру професійно-технічної освіти в 

Закарпатській області під час організації та проведення І – ІІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів в межах 

компетенції: 

2.1. Забезпечити неухильне дотримання Положення про Всеукраїнські 

учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-

захисти науково-дослідницьких робіт,  олімпіади зі спеціальних  дисциплін  та  

конкурси  фахової майстерності, затвердженого  наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099 (зі змінами та 

доповненнями), Правил проведення  І – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад, І етапу турнірів, І, ІІ етапів конкурсу з образотворчого мистецтва та  

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, затвердженого наказом 

управління освіти і науки облдержадміністрації від 05.01.2012 № 4 (зі змінами 

та доповненнями). 

2.2. Врахувати, що: 

2.2.1. Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів (далі – 

Всеукраїнські олімпіади) проводяться в три етапи: І етап – у жовтні 2015 року,  

ІІ етап – у листопаді – грудні 2015 року, ІІІ етап – у січні – лютому 2016 року:      

з української мови і  літератури, іноземних мов (англійської, німецької, 

французької), історії, правознавства, математики, фізики, астрономії, хімії, 

біології, екології, географії, економіки, інформатики, інформаційних 

технологій, трудового навчання (технічна та обслуговуюча праця), російської 

мови і літератури, румунської мови і літератури, угорської мови і літератури  та 

української мови і літератури в школах з угорською та румунською мовами 

навчання. 

2.3. Оргкомітетам I етапу надіслати звіти про проведення олімпіад з 

навчальних предметів та заявки на участь команд до оргкомітетів ІІ етапу –     

до 1 листопада поточного року. 

2.4. Оргкомітетам ІІ етапу надіслати звіти про проведення цього етапу 

олімпіад (додаток 1) та заявки на участь у III етапі олімпіад з навчальних 

предметів (додаток 2) обласному оргкомітету – до 30 грудня 2015 року                           
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на адресу Закарпатського інституту післядипломної  педагогічної освіти                      

(м. Ужгород, вул. А. Волошина, 35, zakippo@ukr.net), зазначивши у графі 

„Додаткова інформація”, хто з учасників потребує перекладу завдань рідною 

мовою (вказати якою).  Для належного контролю оргкомітетом на відповідність 

рейтинговому складу учасників ІІІ етапу олімпіад обов’язково необхідно 

зареєструватися в on-line режимі на сайті інституту до 18 грудня 2015 року. 

2.5. Забезпечити своєчасне відрядження учасників олімпіад, керівників 

команд та членів журі на ІІІ етап Всеукраїнських олімпіад. 

3. Відділам (управлінням) освіти, молоді та спорту райдержадміністрацій 

та міськвиконкомів: 

3.1. Забезпечити проведення: 

 I етапу – у жовтні, за завданнями  розробленими предметно-методичними 

комісіями склад яких затверджений наказом керівника навчального закладу; 

ІІ етап – у терміни згідно з додатком 3 за завданнями, розробленими 

Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти та надісланими 

електронною поштою відповідальній контактній особі у день проведення 

олімпіади о 8
00

. 

3.2. До 2 листопада 2015 року надіслати до інституту відомості про                           

контактну особу та електронну адресу на яку надсилатимуться завдання.  

4. Навчально-методичному центру професійно-технічної освіти в 

Закарпатській області поінформувати керівників ПТНЗ про порядок та терміни 

проведення I, II, ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад. 

5. Закарпатському інституту післядипломної педагогічної                              

освіти (Палько Т.В.): 

5.1. Забезпечити організацію та проведення ІІІ етапу Всеукраїнських 

олімпіад на базі інституту та ДВНЗ „Ужгородський  національний університет” 

у терміни згідно з додатком 4.  

Початок олімпіад о 10
00

. 

5.2. Провести відбірково-тренувальні збори переможців ІІІ етапу 

учнівських олімпіад з метою поліпшення їх підготовки до участі в ІV етапі 

Всеукраїнських олімпіад:  

з української мови і літератури, німецької мови, французької мови, 

історії, фізики, екології, економіки, інформаційних технологій, румунської 

мови і літератури, угорської мови і літератури – 15 – 20 лютого 2016 року;  

з російської мови і літератури,  англійської мови, правознавства, 

математики, астрономії, хімії, біології, географії,  інформатики, трудового 

навчання –  22 – 27 лютого   2016 року. 
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5.3. Розмістити на сайті інституту списки учасників відбірково-

тренувальних зборів відповідно до рішень оргкомітету та журі „Про підсумки 

проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад” у наступні терміни: 

11 лютого 2016 року – з української мови і літератури, англійської мови, 

німецької мови, французької мови, історії, правознавства, математики, фізики, 

астрономії, хімії, біології, екології, економіки, інформаційних технологій, 

російської мови і літератури, румунської мови і літератури, угорської мови і 

літератури; 

17 лютого 2016 року – з географії, інформатики, трудового навчання.  

5.4. Надіслати звіти про проведення і завдання ІІІ етапу Всеукраїнських 

олімпіад та заявки на участь команд у IV етапі олімпіад оргкомітету до 

Інституту модернізації змісту освіти (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 36) та оргкомітетам Всеукраїнських олімпіад (за місцем 

проведення): 

6. Затвердити: 

6.1. Умови проведення І – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 2015/2016 навчальному році (додаток 5). 

6.2. Склад предметно-методичних комісій для складання (вироблення) 

завдань з навчальних предметів  ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад у 2015/2016 навчальному році  (додаток 6):  

6.2.1. Предметно-методичним комісіям підготувати завдання для ІІІ етапу 

Всеукраїнських олімпіад окремо для кожного класу, окрім олімпіад із 

предметів, які   проводяться за завданнями МОН України. 

6.3. Кількісний склад учасників ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у 2015/2016 навчальному році (додаток 7). 

6.4. Склад оргкомітету та журі ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів у 2015/2016 навчальному році з української 

мови і літератури, англійської мови, німецької мови, французької мови, історії, 

правознавства, математики, фізики, астрономії, хімії, біології, екології, 

географії, екології, інформатики, інформаційних технологій, трудового 

навчання (технологій), російської мови і літератури, румунської мови і 

літератури, угорської мови і літератури, української мови і літератури у школах 

з угорською та румунською мовами у складі згідно з додатками 8 – 30. 

6.5. Склад апеляційних комісій ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у 2015/2016 навчальному році (додаток 31). 

6.6. Список працівників, залучених для підготовки учасників відбірково-

тренувальних зборів з навчальних предметів у 2015/2016 навчальному році  

(додаток 32). 
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7. Відповідно до поданих пропозицій щодо персонального складу 

педагогів, які братимуть участь у роботі журі ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад 

та підготовці на відбірково-тренувальних зборах учасників IV етапу 

Всеукраїнських олімпіад начальникам відділів (управлінь) освіти, молоді та 

спорту райдержадміністрацій та міськвиконкомів, ректорам вищих навчальних 

закладів, директору Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-

інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної 

ради: 

7.1. Забезпечити явку у Закарпатський інститут післядипломної 

педагогічної освіти фахівців:  

7.1.1. Згідно з додатками 9 – 30 за датами, які визначені додатком 4.  

7.1.2. За додатком 32: 

з української мови і літератури, німецької мови, французької мови, історії, 

фізики, екології, економіки, інформаційних технологій, румунської мови і 

літератури, угорської мови і літератури – 15 – 20 лютого 2016 року;  

з російської мови і літератури, англійської мови, правознавства, 

математики, астрономії, біології, хімії, інформатики, географії, трудового 

навчання – 22 – 27 лютого 2016 року. 

7.2. Забезпечити участь учнів у відбірково-тренувальних зборах із 

навчальних предметів 15 – 20 лютого, 22 – 27 лютого 2016 року згідно зі 

списками, розміщеними на сайті Закарпатського інституту післядипломної  

педагогічної освіти. 

7.2.1. Учасникам відбірково-тренувальних зборів прибути в 

Закарпатський інститут післядипломної  педагогічної освіти: 

– до 10
00

 15 лютого 2016 року із предметів: українська мова і література, 

німецька мова, французька мова, історія, фізика, екологія, економіка, 

інформаційні технології, румунська мова і література, угорська мова і 

література; 
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    Додаток 5 

    до наказу департаменту 

освіти і науки 

    Закарпатської  

облдержадміністрації 

    05.10.2015  №  260 

 

Умови проведення 

І – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів у 2015/2016 навчальному році 

 

 1. На учасників III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів з віддалених районів необхідно завчасно 

подати кількісну заявку на нічліг у гуртожитку Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

2. Прибуття учасників до місця проведення олімпіад з 09.00 до 

09.30 год. 

3. Олімпіади розпочинаються з урочистого відкриття о 10 годині. 

4. До місця проведення олімпіад учні прибувають організовано у 

супроводі керівника команди, маючи при собі паспорт або свідоцтво 

про народження, учнівський квиток, копію реєстраційного номера 

облікової картки платника податків – фізичної особи або серії 

паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган 

державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (за 

наявності), медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб і 

контакту з інфекційними хворими. 

5. Керівники команд після прибуття до місця проведення 

відповідного етапу олімпіади подають до оргкомітетів копії звітів і 

заявок, оригінали яких були попередньо надіслані до відповідних 

оргкомітетів за місцем проведення змагань, на право участі учнів у 

них. 

6. У разі заміни з поважних причин окремих учасників олімпіад 

керівник команди після прибуття до місця проведення змагань подає 
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до оргкомітету оригінал нової заявки із зазначенням причини заміни 

учнів. 

7. Забороняється втручання батьків учасників (або осіб, що їх 

замінюють) та інших осіб у перебіг змагань, проживання та 

харчування разом з учасниками змагань, участь у перевірці робіт та 

апеляцій. 

Оргкомітетом можуть бути створені відповідні особливі умови 

для участі в змаганнях дитини з особливими потребами. Особа, яка 

супроводжує цю дитину, має обов'язково надати медичну довідку про 

відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими. 

8. Під час виконання завдань забороняється користуватися 

довідниками, словниками, таблицями, картами, обчислювальними 

засобами, електронним обладнанням, засобами комунікації (Інтернет, 

мобільні телефони тощо), крім засобів, що офіційно дозволені 

оргкомітетом та журі й затверджені протоколом. 

На практичних турах олімпіад дозволяється користуватися лише 

обладнанням, програмним забезпеченням, друкованими матеріалами, 

що надаються оргкомітетом та журі. 

Під час виконання письмових робіт, які підлягають 

шифруванню, забороняється використання будь-яких позначок, які 

сприяли б дешифруванню робіт. 

9. Оргкомітет до початку олімпіади проводить реєстрацію 

учасників олімпіад, перевіряє відповідність складів команд до 

переліку осіб, поданих у заявках, наявність і правильність 

оформлення документів, передбачених пунктом 3.11 розділу III 

Правил проведення І – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, 

І етапу турнірів, І, ІІ етапів конкурсу з образотворчого мистецтва та 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, затверджених 

наказом управління освіти і науки облдержадміністрації від 

05.01.2012 № 4, та видає їм посвідчення учасника. 

 10. Перед початком олімпіад, конкурсу в приміщенні 

залишаються учасники, голова журі, експерт-консультант і 

представники оргкомітету. Члени оргкомітету перевіряють за 

списком присутність учасників і розміщують їх  в аудиторії, 
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доводять до відома учасників правила поведінки під час виконання 

завдань, роздають їм зошити, організовують заповнення анкет. 

 До початку олімпіади члени оргкомітету надають можливість 

перевірити цілісність пакету голові журі, розкривають його і 

оприлюднюють зміст завдань учасникам. 

 11. Під час олімпіади  учасники дотримуються таких правил: 

 – завдання виконуються на аркушах паперу (зошитах) зі 

штампом закладу або установи освіти; 

 – тривалість виконання завдань не може перевищувати 

визначеного часу; 

 – учасники олімпіад, конкурсу виконують роботу державною 

мовою або мовою навчання; 

– під час виконання завдань учасникам забороняється 

спілкуватися між собою, користуватися технічними та мобільними 

засобами зв’язку. За порушення встановлених правил оргкомітет 

приймає рішення про анулювання роботи учасника олімпіади та 

припинення участі в олімпіаді; 

 – учасники олімпіад не можуть звертатися до членів 

оргкомітету із запитаннями, пов'язаними зі змістом завдання; 

– вихід учасника олімпіади з аудиторії дозволяється тільки у 

випадку виникнення невідкладної потреби у супроводі члена 

оргкомітету. 

12. Учасники олімпіад мають право: 

– ознайомитися в день проведення олімпіади (після їх 

завершення) з відповідями (розв'язками) завдань, запропонованими 

журі, та з попередніми результатами перевірки робіт учасників до 

підбиття остаточних підсумків. Для вчасного, прозорого і гласного 

оприлюднення попередніх результатів (протоколів) олімпіад 

інформацію про результати, завдання та ключі розв’язків до них 

необхідно розміщати на сайті відділів/управлінь освіти, молоді та 

спорту райдержадміністрацій/ міськвиконкомів (ІІ етап), інституту 

(ІІІ етап) наступного дня після проведення олімпіад;  

– у разі виникнення питань учасники мають право після 

завершення всіх турів відповідного етапу змагань подавати заяву у 
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письмовій формі апеляційній комісії з приводу правильності та 

об'єктивності оцінювання виконаних ними завдань і одержати 

письмову відповідь (за вимогою учня) до підбиття остаточних 

підсумків відповідних змагань; 

– апеляційна заява може бути подана учасником упродовж трьох  

робочих днів з моменту оприлюднення попередніх результатів 

відповідної олімпіади та розглянута упродовж двох наступних 

робочих днів. У заяві учень повинен зазначити причину апеляції. 

 13. Порядок перевірки робіт учасників олімпіад: 

– перед перевіркою завдань роботи шифруються оргкомітетом; 

– перевірка робіт учасників здійснюється членами журі упродовж  

одного дня, визначеного наказами: для І етапу олімпіад – навчального 

закладу, ІІ етапу олімпіад – відділів (управлінь) освіти, молоді та 

спорту  райдержадміністрацій (міськвиконкомів), ІІІ етапу олімпіад – 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації; 

– бали, виставлені журі в роботах учасників олімпіади 

заносяться в протокол; 

– на підставі протоколів і дешифрування робіт та після розгляду 

апеляцій приймається спільне рішення оргкомітету та журі про 

результати відповідних етапів олімпіад.  
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Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2015/2016 н.р. 

 

Методичні рекомендації укладені у повній відповідності з 

вимогами Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з 

базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-

дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 22.09.2011 року № 1099 (зі змінами та доповненнями),  

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 року за 

№ 1318/20056, наказу Міністерства освіти і науки України 07.09.2015 

№  915 „Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і 

турнірів з навчальних предметів  у 2015/2016 навчальному році”, 

Правил проведення І – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, 

І етапу турнірів, І, ІІ етапів конкурсу з образотворчого мистецтва та 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, затверджених 

наказом управління освіти і науки облдержадміністрації  від 

05.01.2012 року № 4 (зі змінами та доповненнями), наказом    

департаменту освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації від 

05.10.2015 за № 260 „Про проведення І – ІІІ етапів Всеукраїнських     

учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2015/2016 навчальному 

році” та умов проведення І – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних  предметів у 2015/2016 навчальному році  

затверджених наказом департаменту освіти і науки Закарпатської  

облдержадміністрації від 05.10.2015 за № 260 . 

Місце проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з хімії в Закрпатській області згідно з наказом 

департаменту освіти і науки № 260 від 05.10.2015р.: 
27 січня 2016р. – на базі хімічного факультету ДВНЗ Ужгородський 

національний університет 

 

Особливості проведення ІІІ етапу олімпіади 

Олімпіада буде проводитись впродовж одного дня в два тури: 

Перший тур – виконання теоретичних завдань, тривалістю 210 

хвилин; 

перерва на харчування, тривалістю 60 хвилин; 

Другий тур – виконання завдань експериментального туру, 

тривалістю до 90 хвилин. 
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Організовують порядок проведення олімпіади в аудиторіях члени 

оргкомітету з числа працівників Закарпатського ІППО, які 

відповідають за об’єктивність написання роботи. 

Звертаємо увагу учасників на наступні пункти: 

1) під час проведення олімпіади з хімії дозволяється 

користуватися: 

- періодичною таблицею хімічних елементів; 

- таблицею розчинності речовин, ряду напруг та ряду 

електронегативності елементів; 

- непрограмованим калькулятором; 

2) не брати з собою в аудиторію: 

- зайвих речей, адже їх треба буде залишити в спеціально 

відведеному місці біля класної дошки, 

- жодних зошитів та листків, адже для розв’язання завдань 

учасник отримає зошити із штампом ЗІППО, перша половина якого є 

чистовиком, а друга чернеткою, 

3) здійснювати акуратно заповнення анкети, відповідно до 

запитань, ДРУКОВАНИМ ШРИФТОМ, 

4) не користуватися шпаргалками, мобільними телефонами, 

додатковими довідковими матеріалами та не консультуватися з 

будь-якими особами під час олімпіади, оскільки при порушенні 

робота буде анульована. 

Після завершення кожного з турів: 

збирають, написані учасниками, роботи – інструктори в 

аудиторії, 

шифрують роботи – члени оргкомітету, 

члени оргкомітету передають для перевірки зашифровані роботи 

– членам журі. 

Зміст завдань для ІІІ етапу олімпіади базується на діючій 

навчальній програмі, в тому числі з урахуванням програми 

поглибленого вивчення хімії та. Завдання включають як задачі, 

пов’язані з розділами шкільного курсу хімії поточного навчального 

року, так і задачі, що відображають вивчений раніше матеріал. Під 

час розробки завдань ураховані також вимоги, які висуваються до 

олімпіадних робіт на ІІІ та IV етапах Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з хімії. 

Учасники ІІІ етапу олімпіади мають володіти не тільки методами, 

безпосередньо передбаченими навчальними програмами, але й 

спеціальними прийомами розв’язування олімпіадних задач для 
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відповідних вікових груп, додатковими теоретичними знаннями, 

передбаченими програмами факультативних курсів, хімічних гуртків, 

усталеною практикою проведення хімічних олімпіад в Україні та світі 

тощо. Звертаємо увагу на те, що письмові олімпіадні завдання 

розраховані на особливі здібності учнів, міркування можуть бути 

нестандартними з використанням додаткових знань курсів за вибором 

та факультативів. 

На допомогу вчителю та учню в підготовці до олімпіади 

пропонуються задачі та ключі розв’язків завдань ІІІ етапу трьох 

попередніх років. 

 

Перевірка робіт членами журі 
Планування перевірки групами. Обговорення розв’язків завдань  

групами. 

Під час перевірки робіт буде враховано різні способи 

розв’язування, які супроводжуються правильними кроками і 

приводять до правильного результату. 

Членами журі розроблятиметься єдиний алгоритм перевірки 

розв’язків задач. З метою забезпечення єдиного підгоду до 

оцінювання всіх учасників – перевірка кожного завдання в паралелі 

здійснюється  закріпленими  членами журі. 

 

Оцінювання робіт учасників ІІІ етапу олімпіади 

Для здійснення якісної неупередженої перевірки завдань журі 

розроблятиме єдині критерії оцінювання до кожної задачі з 

урахуванням різних способів розв’язання завдань учасниками 

олімпіади. У критеріях оцінювання відображатимуться всі кроки 

розв’язування кожної письмової задачі. 

Журі забезпечує застосування однакових критеріїв до всіх робіт 

та систему оцінювання, в якій за всі правильно виконані завдання 

максимально можна отримати: 

за теоретичну частину роботи - 80 балів, 

за експериментальну частину роботи – 20 балів. 

Всього – 100 балів. 

Журі перевіряє тільки завдання, що записані у чистовик учасника 

олімпіади. 

Чернетка членами журі не розглядається. 

Граматичні помилки не впливають на оцінку роботи учасника. 
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Орієнтовні питання та перелік рекомендованої літератури для 

 підготовки до ІІІ та IV етапів Всеукраїнської олімпіади з хімії 
 

Питання розроблені групою авторів у складі: проф. Холін Ю. В., 

д.х.н. Волочнюк Д. М., к.х.н. Гавриленко К.С., к.х.н. Жикол О. А., 

доц. Колосов М.О., проф. Комаров І. В., проф. Неділько С. А., 

Мальченко Г.І., Усенко О. Ю. з урахуванням змісту програми для 

загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням хімії 

та переліку питань для  підготовки до ІV етапу Всеукраїнської 

олімпіади з хімії . Задачі, що стосуються питань, включених до 

програми для молодших класів, можуть входити до комплекту задач і 

для старших класів. 

 

Загальна та неорганічна хімія 

8 клас 
1. Фізичні й хімічні процеси. Прості і складні речовини. 

Гетерогенні й гомогенні суміші. Розчини. Способи розділення 

сумішей (седиментація, флотація, просіювання, екстракція, магнітна 

сепарація, декантація, центрифугування, дистиляція, фільтрування, 

сорбція). Кількісний склад сумішей (масові, мольні, об’ємні частки). 

2. Будова атома. Субатомні частинки. Іони. Типи радіоактивного 

випромінювання. Нуклонне число і нукліди. Ізотопи стабільні та 

радіоактивні. Радіоактивний розпад хімічних елементів. Ядерні 

реакції і період напіврозпаду. Біологічна дія радіоактивного 

випромінювання. 

3. Періодичний закон Д.І. Мендєлєєва і Періодична таблиця 

елементів. Залежність властивостей елементів від їх розташування в 

періодичній таблиці. Розміри атомів та іонів. Енергії іонізації, 

спорідненість до елек-трона, електронегативність. Будова 

електронної оболонки атома. Енергетичні рівні й підрівні, 

послідовність їх заповнення електронами. Принцип мінімальної 

енергії. Правило Клечковського, принцип Паулі, правило Хунда. 

4. Хімічний зв'язок, його характеристики. Ковалентний та іонний 

типи зв'язку. Орбіталі та їх гібридизація. Просторова будова молекул 

та іонів. Модель Гіллеспі. Будова речовини у конденсованому стані. 

Кристалічні гратки – молекулярні, атомні, іонні, металічні. 

Координаційне число, елементарна ячійка. Залежність властивостей 

речовин від типів кристалічних ґраток. 
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5. Кількість речовини, моль. Розрахунки з використанням сталої 

Авогадро. Масові частки елементів у сполуках. Визначення хімічної 

формули речовини за даними про його кількісний елементний склад. 

Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій. Розрахунки за 

рівняннями реакцій, якщо реагенти містять домішки. Розрахунки за 

рівняннями паралельних реакцій. Розрахунки за рівняннями 

послідовних реакцій. 

6. Молярний об’єм ідеального газу. Закон Дальтона. Закон 

об’ємних відношень, закон Гей-Люссака, рівняння Менделєєва-

Клапейрона. Розрахунки складу газових сумішей, в яких 

відбуваються хімічні реакції. 

7. Основні класи неорганічних сполук та генетичний зв’язок між 

ними. Уявлення про координаційні сполуки, кристалогідрати. 

язок. 

8. Хімія елементів першого, другого та третього періодів. Хімія 

Гідрогену, Карбону, Нітрогену, Оксигену, лужних та лужноземельних 

металів, галогенів, халькогенів, типових представників перехідних 

елементів. Фізичні і хімічні властивості води. Водневий зв 

9. Хімічний посуд. Основні операції хімічного синтезу та аналізу. 

10. Основи аналітичної хімії. Гравіметрія. Якісний аналіз катіонів 

і аніонів у розчинах. 

  

Загальна, неорганічна, фізична та аналітична хімія 

9-11 класи 
1. Поняття про еквівалент. Розрахунки із застосуванням закону 

еквівалентних відношень. 

2. Ступінь окиснення. Окисники, відновники. Складання рівнянь 

окисно-відновних реакцій. 

3. Поняття про енергетику хімічних реакцій. Закон збереження 

енергії. Перетворення енергії під час хімічних реакцій. Внутрішня 

енергія і тепловий ефект, ентальпія. Екзо- та ендотермічні реакції. 

Термохімічні рівняння. Закон Гесса. Теплоти утворення та горіння 

речовин, наслідки із закону Гесса. Розрахунки за термохімічними 

рівняннями. Тепловий ефект розчинення. 

4. Початкові поняття хімічної кінетики. Швидкість хімічної 

реакції. Залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих 

речовин. Закон діючих мас. Залежність швидкості реакції від 

температури і природи реагуючих речовин. Поняття про 

енергетичний бар’єр, активований комплекс, енергію активації. 
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Залежність швидкості реакції від наявності каталізатора і від площі 

поверхні зіткнення реагуючих речовин. Поняття про ланцюгові 

реакції. Каталіз. Каталізатори та інгібітори. 

5. Початкові поняття про хімічні рівноваги. Оборотні 

(рівноважні) та необоротні (нерівноважні, спонтанні) процеси. 

Константа хімічної рівноваги. Порушення рівноваги внаслідок зміни 

концентрації будь-якої з речовин, що беруть участь у реакції, тиску і 

температури. Принцип Ле Шательє. 

6. Розчини. Способи вираження концентрації розчину. Масова 

частка розчиненої речовини. Молярна концентрація розчиненої 

речовини. Молярна концентрацію еквівалентів речовини. Розчинність 

газів та твердих речовин. Розв’язування розрахункових задач, 

пов’язаних з розчинністю речовин і складом розчинів. 

7. Електролітична дисоціація кислот, лугів, солей. Електроліти і 

неелектроліти. Механізми дисоціації речовин з іонним і полярним 

ковалентними зв’язками. Хімічні властивості кислот, основ, 

амфотерних сполук, солей у світлі уявлень про електролітичну 

дисоціацію. Іонні реакції у розчинах. Іонні рівняння реакцій.  Поняття 

про ступінчасту дисоціацію. Ступінь дисоціації. Сильні та слабкі 

електроліти. Гідроліз. Константа рівноваги, виражена через молярні 

концентрації (Кс). Іонний добуток води. рН розчину. Визначення рН 

розчину за допомогою індикаторів. Буферні розчини. 

Комплексоутворення у розчинах. Константи рівноваги реакцій 

комплексоутворення. Добуток розчинності. 

8. Початки електрохімії. Електрохімічні процеси. Поняття про 

електродний потенціал. Гальванічний елемент. Електроліз. Закони 

Фарадея. Електрохімічний еквівалент речовини. Розрахунки на основі 

використання законів Фарадея. 

6. Хімія металічних елементів. Хімія неметалічних елементів. 

7. Основи титриметричного аналізу. Обладнання для здійснення 

титриметричного аналізу. Кислотно-основне титрування. 

8. Принципи функціонування хімічних виробництв. Хімічна та 

металургійна промисловість. Виробництво сірчаної, фосфорної, 

азотної кислот, лугів, содових продуктів, металів, добрив. Основні 

поняття та принципи „зеленої хімії”. 

 

Органічна хімія 

9-10 класи 
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1. Будова органічних сполук. Основні типи зв'язків в органічних 

сполуках; - та- зв'язки. Взаємодія валентних електронів. 

Полярність зв'язків. Індуктивний та мезомерний взаємний вплив 

атомів та груп атомів у молекулах органічних сполук. Будова 

органічних сполук. Основні типи зв'язків в органічних сполуках; 

2. Ізомерія. Типи ізомерії органічних сполук. Поняття про 

конфігурацію та конформацію. Хіральність. Типи хіральності 

органічних сполук. Енантіомери й діастереомери. Поняття про 

оптичну активність органічних сполук. 

3. Механізми органічних реакцій. Реакції заміщення. 

Нуклеофільне заміщення біля насиченого атома вуглецю. Механізми 

SN1 та SN2. Електрофiльне приєднання до кратного зв’язку. 

Електрофiльне приєднання до спряжених дiєнiв. Механізм 

нуклеофiльного приєднання до кратного зв’язку. 

Радикали та iх реакцiї. Методи утворення вiльних радикалiв. 

Просторова будова й стабiльнiсть радикалiв. 

4.Вуглеводні. Насичені вуглеводні (алкани).  Гомологічний ряд та 

ізомерія алканів. Властивості алканів. Добування та застосування 

алканів. Циклоалкани.-зв'язків у дієнах (кон'югація). Ацетилен та 

його гомологи (алкіни). Електронна будова і хімічні властивості 

алкінів.Ненасичені вуглеводні. Етилен та його гомологи (алкени). 

Фізичні та хімічні властивості, електронна будова алкенів. Утворення 

та стабільність карбокатіонів. Дієнові вуглеводні та полієни. 

Бутадієн, ізопрен. Взаємодія електронів  

5. Галогенопохідні вуглеводнів. Будова галогенопохідних 

вуглеводнів; полярність зв’язку карбон – галоген. Добування, хімічні 

властивості галогенопохідних вуглеводнів. Нуклеофільне заміщення 

при sp3-гібридизованому атомі карбону. 

6. Спирти. Гомологічний ряд і номенклатура спиртів. Водневі 

зв’язки у спиртах. Синтез, хімічні властивості й застосування спиртів. 

Багатоатомні спирти. Етери, їх добування, хімічні властивості. 

7. Уявлення про високомолекулярні органічні сполуки. Поняття 

мономеру та елементарної ланки полімеру. Добування полімерів 

методом полімеризації. 

  

Органічна хімія та біохімія 

11 клас 

1. Ароматичні вуглеводні (арени). Бензол та його гомологи. 

Поняття ароматичності та антиароматичності. Небензоїдні 
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ароматичні системи. Номенклатура ароматичних вуглеводнів. Хімічні 

властивості аренів. Нуклеофiльне  та електрофiльне заміщення в 

ароматичних сполуках. Добування та застосування ароматичних 

вуглеводнів. Взаємоперетворення насичених, ненасичених та 

ароматичних вуглеводнів. 

2. Феноли. Взаємний вплив атомів у молекулі фенолу і пов’язані з 

цим його хімічні властивості. Кислотність фенолів. Добування 

фенолів. 

3. Альдегіди та кетони. Номенклатура альдегідів та кетонів, 

будова їх молекул. Хімічні властивості альдегідів та кетонів. Синтез і 

застосування альдегідів і кетонів. 

4. Карбонові кислоти та їх похідні. Номенклатура карбонових 

кислот, будова їх молекул; карбоксильна група. Хімічні властивості 

карбонових кислот. Мурашина, оцтова, стеаринова, бензойна, 

щавлева, янтарна та лимонна кислоти. Похідні карбонових кислот: 

ангідриди, хлорангідриди, естери та аміди, їх добування й хімічні 

властивості. Солі карбонових кислот. Мила та мийні засоби. 

5. Нітрогеновмісні органічні сполуки. Аміни, поширеність у 

природі, номенклатура. Будова молекул амінів. Метиламін, 

триетиламін та анілін. Хімічні властивості амінів: реакції з кислотами 

(зіставлення з аміаком) та ангідридами кислот, галогеналканами. 

Четвертинні амонійні солі. Нітроалкани та нітроарени, їх хімічні 

властивості та застосування. 

6. Реакції по карбонільній групі. Приклади реакцій приєднання-

вiдщеплення. Приєднання нуклеофiлiв із вуглецевим центром. 

Реакцiї елiмiнацiї та їх механiзми. Стереохiмiя процесiв елiмiнацiї. 

Правила Зайцева та Гофмана. Стабiльнiсть, структура й 

перегрупування карбокатiонiв. 

7. Основні класи природних органічних сполук. Амінокислоти, 

пептиди, білки, склад їх молекул. Взаємозв’язок будови молекул із 

фізичними властивостями. Хімічні властивості амінокислот. 

Структурні рівні організації білкових молекул. Денатурація і 

ренатурація білків. Методи виділення білків. Метаболізм білків. 

Шляхи перетворення амінокислот у живих організмах. Практичне 

застосування амінокислот, пептидів та білків. D-Глюкопіранози. 

Фруктоза. Дисахариди: мальтоза, целобіоза, лактоза й сахароза, склад 

їх молекул. Крохмаль і целюлоза.-D- i Вуглеводи. Поширеність у 

природі та застосування. Основні принципи процесу фотосинтезу 

вуглеводів. Шляхи перетворення вуглеводів в організмі до молочної 
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кислоти та етанолу. АТФ-баланс. Моносахариди, олігосахариди, 

полісахариди. Нуклеїнові кислоти. ДНК, РНК та їх складові. Рибоза 

та дезоксирибоза. Піримідинові та пуринові основи. 

Компліментарність основ і будова молекули ДНК. Будова й склад 

хромосоми. Жири та ліпіди. Ліпосоми й ліпопротеїни. Будова 

клітинної мембрани. Транспорт речовин через мембрану. 

8. Високомолекулярні сполуки. Синтетичні, природні та штучні 

полімери. Полімеризація і поліконденсація – основні методи синтезу 

полімерів. Регулярні та нерегулярні полімери. Типові представники 

полімерів різних класів. Синтетичні волокна. Проблеми утилізації 

відпрацьованих полімерних матеріалів та відходів. 

9. Промислове виробництво органічних сполук. Природні 

джерела органічної сировини. Нафта, її склад, переробка та 

застосування нафтопродуктів. Паливно-мастильні матеріали. 

Природний та супутній нафтовий гази, їх склад, переробка та 

застосування продуктів переробки. Синтез-газ. Вугілля та його 

хімічне використання. Кокс. 

10. Рослинна сировина в хімічних виробництвах. Біотехнології у 

виробництві хімічних сполук. Біосинтези етанолу, сахарози, фруктози 

та пеніциліну. 

11. Якісний елементний аналіз. Реакції на функціональні групи. 

Визначення температури плавлення. Використання тонкошарової 

хроматографії, вибір елюентів. 

 

Підручники і навчальні посібники 
8–9 класи 

1. Ахметов Н.С. Неорганическая химия. – М.: Высшая школа, 

1998. 

2. Браун Т., Лемей Г. Химия в центре наук. – М.: Мир, 1983. 

3. Крестов Г.А., Березин Б.Д. Основные понятия современной 

химии. – Л.: Химия, 1986. 

4. Некрасов Б.В. Основы общей химии. В 2 т. – М.: Химия, 1973. 

5. Попель П.П. Складання рівнянь хімічних реакцій. – К.: Рута, 

2000. 

6. Реми Г. Курс неорганической химии. В 2 т. – М.: Мир, 1972. 

7. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. – М.: Высшая 

школа, 1997. 

8. Фиалков Ю.Я. Не только в воде. – Л.: Химия, 1976. 
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9. Холин Ю.В., Слета Л.А. Репетитор по химии: Для школьников 

и абитуриентов. – Харьков: Фолио, 1998. 

10–11 класи 

1. Барнард А. Теоретические основы неорганической химии. – 

М.: Мир, 1968. 

2. Грей Г. Электроны и химическая связь. – М.: Мир, 1967. 

3. Даниэльс Ф., Олберти Р. Физическая химия. – М.: Мир, 1978. 

4. Драго Р. Физические методы в химии. В 2 т. – М.: Мир, 1981. 

5. Еремин В.В. Теоретическая и математическая химия для 

школьников. – М.: МЦНМО, 2007. 

6. Жданов В.П. Скорость химической реакции. – Новосибирск: 

Наука, 1986. 

7. Ингольд К. Теоретические основы органической химии. – М.: 

Мир, 1973. 

8. Ковтуненко В.О. Загальна стереохімія. –Київ: Невтес, 2001. 

9. Кэмпбел Дж. Современная общая химия. В 3 т. – М.: Мир, 

1975. 

10. Ластухін Ю.О., Воронов С.А. Органічна хімія. – Львів: Центр 

Європи, 2001. 

11. Ленинджер А. Биохимия. – М.: Мир, 1985. 

12. Марч Д. Органическая химия. В 4-х т. Т. 1–3. – М.: Химия, 

1987. 

13. Нейланд О.Я. Органическая химия. – М.: Высшая школа, 

1990. 

14. Овчинников Ю.А. Биоорганическая химия. – М.: 

Просвещение, 1987. 

15. Пивоваренко В.Г. Основи біоорганічної хімії. Підручник для 

11 класу загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням хімії. – 

К.: Освіта, 1998. 

16. Потапов В.М. Стереохимия. – М.: Химия, 1988. 

17. Робертс Дж., Касерио М. Основы органической химии. В 2 т. – 

М.: Мир, 1978. 

18. Сайкс П. Механизмы реакций в органической химии. – М.: 

Химия, 1991. 

19. Скуг Д., Уэст Д. Основы аналитической химии. В 2-х томах. – 

М.: Мир, 1979. 

20. Страйер Л. Биохимия. В 3-х томах. Т. 1. – М.: Мир, 1985. 

21. Ферми Э. Термодинамика. – Харьков: Изд-во Харьковского 

ун-та, 1973. 
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22. Физическая химия. В 2 кн.: Учебное пособие для вузов / К.С. 

Краснов, Н.К. Воробьев, И.Н. Годнев и др. – М.: Высшая школа, 1995. 

23. Эпплквист Д., Де Пюи Ч., Райнхарт К. Введение в 

органическую химию. – М.: Мир, 1985. 

24. Яцимирський В.К. Фізична хімія процесів. – К.: Вид. центр 

“Київський університет”, 1999. 

 

Збірники задач 

25. Олимпиады по химии. Сборник задач / И.И. Кочерга, Ю.В. 

Холин, Л.А. Слета, О.А. Жикол, В.Д. Орлов и С.А. Комыхов. – 

Харьков: Ранок, 2002. 

26. Слета Л.А., Холин Ю.В. 2002 задачи по химии. – Харьков: 

Фолио, 2003. 

27. Адамович Т.П., Васильева Г.И., Попкович Г.А., Улазова А.Р. 

Сборник упражнений и усложненных задач с решениями по химии. – 

Минск: Высшая школа, 1979. 

28. Айлетт Б., Смит Б. Задачи и упражнения по неорганической 

химии. – М.: Мир, 1967. 

29. Будруджак П. Задачи по химии. – М.: Мир, 1989. 

30. Всероссийская химическая олимпиада школьников / Под ред. 

Лисичкина Г.В. – М.: Просвещение, Учебная литература, 1996. 

31. Гольдфарб Я.Л., Ходаков Ю.В. Сборник задач и упражнений 

по химии. М.: Просвещение, 1979. 

32. Николаенко В.К. Сборник задач по химии повышенной 

трудности. – М.: МИРОС, 1996. 

33. Польские химические олимпиады / Э. Квапневский, Т. 

Шаршаневич, Р. Киешковский и др. – М.: Мир, 1980. 

34. Свиридов В.В., Попкович Г.А., Васильева Г.И. Задачи и 

упражнения по общей и неорганической химии. – Минск: Изд-во 

БГУ, 1978. 

35. Свитанько И.В. Нестандартные задачи по химии. – М.: 

МИРОС, 1995. 

36. Середа И.П. Конкурсные задачи по химии. – К.: Вища школа, 

1982. 

37. Хомченко Г.П., Хомченко І.Г. Задачі з хімії для вступників до 

вузів: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1991. 

38. Хомченко І.Г. Збірник задач і вправ з хімії. – К.: Вища школа, 

1992. 
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Збірник завдань та розв’язків ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з хімії попередніх років 

 

Всеукраїнська олімпіада юних хіміків – 2012 

ІІІ етап (обласний) 

8 клас 

Задача 1. (10 балів) Напишіть рівняння реакцій взаємодії, 

внаслідок яких утворюються: 

метал_1 + неметал_1 = оксид_1 

неметал_1 + неметал_2 = оксид_2 

неметал_1 + неметал_3 = оксид_3 

оксид_1 + оксид_2 = основа_1 

оксид_2 + оксид_3 = кислота_1 

оксид_1 + оксид_3 = сіль_1 

основа_1 + кислота_1 = сіль_1 + оксид_2 

сіль_1 + кислота_1 = сіль_2 

Назвіть вказані прості і складні речовини. Напишіть рівняння 

реакцій. Запропонуйте варіанти відповідей. 

Задача 2. (5 балів) Кожне з наведених  тверджень має тільки 

одне правильне закінчення. Вкажіть його! 

1. Ломоносов відкрив закон:  а)Кулона; б) збереження заряду; в) 

збереження маси; г) виключення третього. 

2. Д.І.Менделеєв писав «Періодичному закону майбутнє не 

загрожує…» а) руйнуванням; б) випаданням; в)співпаданням; г) 

розвитком. 

3. Маса атома – величина: а) відносна; б) абсолютна; в) 

періодична;   г) уявна.  

4. Автор відомої моделі атома мав прізвище: а) Літій; б) Берилій; 

в) Бор; г) Карбон. 

5. У повітрі найбільше міститься молекул: а) азоту; б) озону; в) 

кисню; г) вуглекислого газу 

Задача 3. (7 балів) «Четвертий зайвий». Виберітьдля кожної із 

вказаних груп зайву речовину. Запропонуйте варіанти відповідей для 

кожної групи; відповідь обгрунтуйте. 

1. Мідь, золото, бронза, титан 

2. H2O, H2SO4, H2S, HF 

3. графіт, алмаз, сірка, фулерен 

4. KHCO3, K2SO4, NaH2PO4, K2HPO4 
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5. натрій фосфат, натрій гідроксид, натрій карбонат, натрій 

сульфід 

Задача 4. (10 балів) У колбі об’ємом 5 л міститься суміш кисню і 

озону, густина якої за воднем становить 18. Обчислити об’ємні 

частки кисню і озону. 

Задача 5. (13 балів) Над нагрітим до 350 
о
С порошком чорного 

кольору речовини А пропускають безбарвний газ В. Утворюється 

проста речовина С червоного кольору та газ Д, що за кімнатної 

температури є рідиною та найпоширенішим у природі оксидом. У 

сполуці А масова частка елементу С складає 80%. При подальшому 

нагріванні на повітрі при 350 
о
С речовини С утворюється речовина А. 

1. Визначити зашифровані речовини А, В, С, Д.  

2. Написати рівняння реакцій, що згадуються у задачі. 

3. Запропонувати 2 способи добування газу В. 

Задача 6.  (15 балів) Мінерал утворений кальцієм, оксигеном та 

елементом Z. Масові частки Оксигену та елемента Z у мінералі 

однакові, а масова частка Кальцію в 1,2 рази менша, ніж кожного з 

двох інших елементів.    

1. Знайти елемент Z.  

2. Записати формулу мінералу  

Задача 7. (20 балів)  В евдіометрі підірвали суміш газів А, Б і В в 

об’ємному співвідношенні 

(А+Б) : В = 1 : 1,8. 

Єдиним продуктом цієї реакції після охолодження виявився 

водний розчин кислоти HHal (Hal – галоген). Густина газу А у 2,219 

рази більша за густину газу Б (вимірювання проведено за однакових 

умов). 

 1. Визначте речовини А, Б, В та співвідношення кількостей 

речовин А та Б, запишіть рівняння реакцій. 

 2. Визначте масову частку кислоти HHal в утвореному розчині. 

Варіанти розв’язків задач  

Задача 1 
Якщо оксид_2 при взаємодії з оксидом_1 утворює  основу, а з 

оксидом_3 – кислоту, то оксид_1 – основний, оксид_3 – кислотний, а 

оксид_2 – вода (гідроген оксид). Метал – лужний або 

лужноземельний, щоб при взаємодії його з водою утворювалася 

основа. 

Варіанти рівнянь реакцій 

4Na + O2 = 2Na2O    Ca +O =CaO 
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O2 + 2H2 = 2H2O 

O2 + S = SO2    5O2 + 4P = 2P2O5 

Na2O + H2O = 2NaOH  CaO + H2O = Ca(OH)2 

H2O + SO2 = H2SO3    P2O5 + 3H2O = 2H3PO4 

Na2O + SO2 = Na2SO3  3CaO + P2O5 = Ca3(PO4)2 

NaOH + H2SO3 = Na2SO3 + H2O 3Ca(OH)2 + 2H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 

6H2O 

Na2SO3 + H2SO3 = 2NaHSO3  Ca3(PO4)2 + H3PO4 = 3CaHPO4 

По 1 балу за правильне рівняння реакцій + 2 бали за прості і 

складні речовини. 

Задача 2 

По 1 балу за правильну відповідь 

1. в) збереження маси 

2. а) руйнуванням 

3. б) абсолютна; 

4. в) Бор; 

5. а) азоту. 

Задача 3 
По 1 балу за правильну відповідь + по 0,5 балу за альтернативний 

варіант 

1. Мідь, золото, титан – прості речовини; бронза – сплав 

Альтерн. : Мідь, золото, бронза – забарвлені; титан – сріблястий 

2.  H2SO4, H2S, HF – кислоти, H2O – оксид, 

Альтерн. : H2O, H2SO4, H2S по 2 атоми Н в молекулі; HF – один 

3.  графіт, алмаз, фулерен – алотропні видозміни Карбону 

 Альтерн. : алмаз – прозорий, інші –ні. 

4.  KHCO3, K2SO4, K2HPO4 – солі Калію; NaH2PO4 – Натрію 

Альтерн.: KHCO3, NaH2PO4, K2HPO4 –  кислі солі; K2SO4 – 

середня 

5. натрій фосфат, натрій карбонат, натрій сульфід – солі; натрій 

гідроксид – основа, 

Альтерн.: натрій фосфат, натрій гідроксид, натрій карбонат – 

оксигенвмісні; натрій сульфід – ні. 

Задача 4 
Густина за воднем D(H2)=18, отже, сер.молекулярна маса суміші Mсер. 

18*2 = 36           1 б 

Складаємо рівняння, враховуючи молекулярні маси кисню 16*2 = 32 і 

озону 16*3 = 48, вважаючи, що мольна частка кисню – х , а мольна 

частка озону (1-х)    2 б 
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Mсер.= x*32 + (1 – x )*48        3 б 

32x + 48 – 48x  = 36 

48 – 36 = 48x – 32x  

16x = 12    x = 0.75         3 б 

Отже,  мольна частка кисню 0,75 , а озону – 0,25. Оскільки обидва 

гази зназодяться за однакових умов, то така ж буде і об’ємна частка 

кожного газу 

φ(O2) = 0.75 φ(O3) =0.25       

  1 б 

Задача 5 

Д – найпоширеніший оксид, рідина – вода Н2О    

   1 б 

Тоді В – кисень? або водень? Оскільки утворюється проста речовина 

С, то іде процес відновлення Отже, В – водень. А →  оксид С2Оn  

     3 б 

ω(С) = 0,8 → ω(О) = 0,2 

2 : n = 0.8/С : 0.2/16 

2 : n = 0.8/С : 0,0125 

С = 0,8* n/0,025 = 32 n     

при n = 2  С  → Cu;  А → СuО        

 5 б 

CuO + H2 =(350 
o
C) = Cu +  H2O       

  1 б 

2Cu + O2 =(350 
o
C) = 2CuO        

  1 б 

Принципово різні 2 способи добування водню 

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2         1 б 

2 Na + 2 H2O = 2NaOH +  H2        1 б 

Або   

NaH +  H2O = NaOH +  H2         1б 

електроліз H2O           1б

  

Задача 6 
Масові частки елементів у мінералі 

Якщо ω(О) = ω(Z) = x то ω(Са) = x/1.2    

x + x + x/1.2 = 100    (y %) 

2.833x = 100   x = 35.3 

ω(О) = ω(Z) = 35.3  ω(Са) = 29.4 

Склад мінералу (Формула) запишемо як CaaZbOc 
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:121.2:

)(

3.35
:735.0

16

3.35
:

)(

3.35
:

40

4.29
::

ZAZAZA
cba   

При А(Z) = 48 (елемент – Титан)  a:b:c = 1:1:3 склад мінералу 

(формула) CaTiO3 - перовскіт 

Задача 7 
1. До складу реагентів мають входити O, H і Hal. Гідроген може 

міститися в сполуках H2O, HHal або входити як проста речовина. Але 

H2O та HHal є продуктами реакції.  

2. Газ, якого найбільше (В), – це H2, оскільки слід задовольнити 

таке співвідношення між кількостями атомів: n(Hal) + 2n(O) = n(H).  

Якщо одна з них є киснем, то молярна маса другої становить 

14,42  (або 71 г/моль. Перший варіант неможливий, другий відповідає 

Cl2. 

 Рівняння реакцій:  

2H2 + O2 = 2H2O,  

Cl2 + H2 = 2HCl  

 Нехай V – об’єм  кисню, а X – об’єм хлору; нехай об’єм цих газів 

– 1л 

Тоді         (V+ X ) = 1 

Для водню (2V + X) = 1.8 звідки v = 0.8 x = 0.2 

Утвориться 0,8*2 = 1,6 л H2O  і  0,2*2 = 0,4 л   HCl 

ω(HCl)=((0.4*36.5)/22.4)/(( 0.4*36.5 +1.6*18)/22.4) =0.3364 

 

Всеукраїнська олімпіада юних хіміків – 2012 

Третій етап (обласний) 

Теоретичний тур 

9 клас 

Задача 1. Завершити рівняння окисно-відновних реакцій, скласти 

електронний баланс і визначити суму коєфіцієнтів у рівняннях: 

       (15 балів) 
1. KMnO4 + HCl = MnCl2 + KCl + Cl2 + ... 

2. K2Cr2O7 + H2O2 + H2SO4 = O2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + ... 

3. KMnO4 + Na2SO3 + NaOH = K2MnO4 + Na2MnO4 + Na2SO4 + ... 

4. I2 + HNO3 = HIO3 + NO + ... 

5. FeS2 + O3 = F2O3 + ... 

Задача 2. Визначте маси купрум (ІІ) хлориду дигідрату та 

розчину купрум (ІІ) хлориду з масовою часткою солі 0,2, які потрібно 
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використати для приготування розчину масою 500 г з масовою 

часткою солі 0,25.    

       (15 балів) 
Задача 3. Розчинення зразку алюмінію у хлоридній кислоті при 

15 °С закінчується через 29 хвилин, а при 35 °С такий самий зразок 

металу розчиняється за 4 хвилини. За який час даний зразок алюмінію 

розчинеться при 50 °С?         

(10 балів) 
Задача 4. Через 1000 мл водного розчину, що містить 20 г 

ортофосфатної кислоти, пропустили 2 л амоніаку, обєм якого 

виміряно при 28 
о
С та тиску 100 кПа. Визначити склад розчину у 

масових відсотках.    

        (10 балів) 
Задача 5. Суміш солей складається з KNO3, KCl і KClO3. 

Визначити маси солей у суміші, якщо відомо, що при нагріванні 18,25 

г суміші виділяється газ обємом 2,240 дм
3
 (н.у.) а при дії надлишку 

розчину соляної кислоти на цю ж масу суміші виділився хлор обємом 

2,688 дм
3
 (н.у.). 

(15 балів) 

Задача 6. Нижче наведено схему перетворень металу А.  

   (15 балів) 

 
1. Встановіть, про який метал йдеться, якщо відомо, що він має 

постійний ступінь окислення, а відношення молярних мас речовин F 

та B складає відповідно 1,47. 

2. Розшифруйте всі невідомі речовини. 

3. Напишіть рівняння всіх згаданих реакцій. 
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4. Як в промисловості отримують метал А? 

 

Задача 1. 

Розв’язок: 

Електронний баланс – 1 бал, рівняння - 1бал, сума коєфіцієнтів – 1. 

бал. 

1. KMn
+7

O4 + HCl
-1

 = Mn
+2

Cl2 + KCl + Cl2
0
 + H2O 

Mn
+7

 + 5e = 

Mn
+2

 

 

10 

2  

2 Cl
-1

 + 2 e = 

Cl2
0
 

5  

2 KMnO4 + 16 HCl
-
 = 2 MnCl2 + 2 KCl + 5 Cl2 + 8 H2O 

Сума: 27           (3 бали) 

2. K2Cr2
+6

O7 + H2O2
-1

 + H2SO4 = O2
0
 + Cr2

+3
(SO4)3 + K2SO4 + H2O 

Cr2
+6

 + 6e = 2 

Cr
+3

 

 

6 

1  

2 O
-1

 - 2e = 

O2
0
 

3  

3 H2O2 + K2Cr2O7 + 4 H2SO4 =3 O2 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7 H2O 

Сума: 20           (3 бали) 

3. KMn
+7

O4 + Na2S
+4

O3 + NaOH = K2Mn
+6

O4 + Na2MnO4 + Na2S
+6

O4 + 

H2O 

Mn
+7

 +1 e= 

Mn
+6

 

 

2 

2  

S
+4

 + 2 e = S
+6

 1  

2 KMnO4 + Na2SO3 + 2 NaOH = K2MnO4 + Na2MnO4 + Na2SO4 + 

H2O 

Сума: 9           (3 бали) 

4. I2
0
 + HN

+5
O3 = HI

+5
O3 + N

+2
O + H2O 

I2
0
 +10 e= 2  3  
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I
+5

 30 

N
+5

 + 3 e = 

N
+2

 

10  

3 I2 + 10 HNO3 = 6 HIO3 + 10 NO + 2 H2O 

Сума: 31           (3 бали) 

5. Fe
+2

S2
-1

 + O3
0
 = Fe

+3
2O3

-2
 + S

+4
O2 

Fe
+2

 +1 e= 

Fe
+3 

S2
-1

 + 10 e = 2 

S
+4
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6 

6 

6 

 

O3
0
 + 6 e = 3 

O
-2

 

11  

6 FeS2 + 11 O3 = 3 Fe2O3 + 12 SO2 

Сума: 32           (3 бали) 

Задача 2. Розв’язок: 

M

m
V  . 

Припустимо, що потрібно використати x г CuCl22H2O та y г розчину 

CuCl2. 

У розчині міститься 0,2y г CuCl2. 

М(CuCl2)=135 г/моль, М(CuCl22H2O)=171 г/моль.   (3 бали) 

(CuCl22H2O) = 
171

x
 (моль), 

(CuCl2) = (CuCl22H2O) = 
171

x
 (моль) 

m(CuCl2) = 
171

135x
 = 0.789x (г).       (3 бали) 

Загальна маса солі: (0.2y + 0.789x) або 5000.25 = 125 (г). 

Скласти систему рівнянь: 









500

125789.02,0

yx

xy
         (3 бали) 

Звідси x = 42,4 г, y = 457,6 г. 

m(CuCl22H2O) = 42,4 г,        (3 бали) 

m(розчину CuCl2) = 457,6 г.        (3 бали) 
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Задача може бути розв’язана і іншими способами (напр., правило 

„хреста”) !!! 

 

Задача 3.  

Розв’язок: 

Розчинення алюмінію у хлоридній кислоті описується рівнянням: 

2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2↑.           (1 бал)  

Оскільки у всіх трьох випадках розчиняється однакова кількість 

зразку, то можна вважати, що середня швидкість реакції обернено 

пропорційна часу реакції. 

Таким чином, при нагріванні від 15 °С до 35 °С швидкість 

збільшується в 29/4 = 7,25 разів.       

  (2 бали) 
Це означає, що коефіцієнт в рівнянні Вант-Гоффа 

, 

що показує, у скільки разів збільшується швидкість реакции υ при 

збільшені температури на 10 °С, рівний 25,7  = 2,69.   

(2 бали) 
Значить при нагріванні до 55 °С швидкість реакції збільшується 

в 

 
10

3550

69,2



= 4,42.         (2 бали) 

Час реакції складе 4/4,42 = 0,91 хв, або 54,3 с.    (3 бали) 

 

Задача 4.  

Розв’язок: 

Спочатку треба привести обєм амоніаку до нормальних умов. 

2

22

1

11

T

Vp

T

Vp


 

V(NH3) = (273K  100кПа  2 л)/(301K  101,325кПа) = 1,79 л.   

(1 бал) 

(NH3) = 1,79/22,4 = 0.08 моль 

m(NH3) = 0,0817 = 1.36 г 

(H3PO4) = 20/98 = 0.20 моль 
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Оскільки, ортофосфорна кислота у надлишку, то розчин поглине весь 

аміак з утворенням дигідрофосфату амонію: 

H3PO4 + NH3 = NH4H2PO4 + H2O       

(1 бал) 
У надлишку залишиться 0,20 – 0,08 = 0,12 моль H3PO4. 

При цьому утвориться 0,08 моль NH4H2PO4 і 0,08 моль води. 

Таким чином, розчин буде складатися: 

- NH4H2PO4 - 0,08 моль або 0,08115 = 9,2 г;      

(1 бал) 

- H3PO4 - 0,12 моль або 0,1298 = 11,76 г.       

(1 бал) 
У масових частках: 

- NH4H2PO4 - 0,92 %;        (3 бали) 

- H3PO4 -  1,17 %.         (3 бали) 

 

Задача 5.  

Розв’язок: 

1) 2 KNO3 =2 KNO2 + O2↑        (1 бал) 

2) 2 KClO3 = 2 KCl + 3O2↑         

(1 бал) 
3) KClO3 + 6 HCl = 3 Cl2↑ + KCl + 3H2O       

(1 бал) 
M(KClO3) = 122,5 г/моль; M(KNO3) = 101 г/моль. 

Кількість хлора рівна 2,688/22,4 = 0,12 моль, 

а маса KClO3 за реакцією (3) складає 0,12  122,5/3 = 4,90 г 

або 4,90/122,5 = 0,04 моль.       (4 бали) 

Із 0,04 моль KClO3 за реакцією (3) утворюється 0,06 моль О2 (2) 

або 0,06  22,4 = 1,344 дм
3
.         

Кількість оксигену за реакцією (1) складає 0,10 - 0,06 = 0,04 моль 

(загальна кількість оксигену рівна 2,24/22,4 = 0,1 моль), 

а кількість KNO3 рівна 0,08 моль або 0,08  101 = 8,08 г.  (4 бали) 

Сумарна маса KNO3 + KClO3 рівна 8,08 + 4,90 = 12,98 г, 

а маса KCl складає 18,25 - 12,98 = 5,27 г.     (4 бали) 

 

Задача 6. 

Розв’язок: 

1. Очевидно, що B – це оксид A2On, а F – сульфід A2Sn. Нехай Ar(A) = 

x, тоді 47,1
162

322






nx

nx
. 
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Звідки x = 9n. При n = 3 метал – алюміній. 

2. A – Al 

B – Al2O3 

4Al(NO3)3 = 2Al2O3 + 12NO2 + 3 O2        

(1 бал) 
8Al + 3Fe3O4 = 4Al2O3 + 9Fe        

 (1 бал) 
2 Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O          

(1 бал) 

C – Al4C3 

4Al + 3C = Al4C3           

(1 бал) 

D – K[Al(OH)4] або K3[Al(OH)6 

Al(OH)3 + KOH = K[Al(OH)4]         

 (1 бал) 
2Al + 2KOH + 6H2O = 2 K[Al(OH)4] + 3H2      

(1 бал) 

E – KAlO2 

K[Al(OH)4] = KAlO2 + 2H2O         

(1 бал) 

F – Al2S3 

2Al + 3S = Al2S3          

 (1 бал) 

G – Al(OH)3 

Al2S3 + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2S        

(1 бал) 

AlCl3 + 3NaOH =Al(OH)3 + 3NaNO3        

(1 бал) 
Al(NO3)3 + 3NH4OH =Al(OH)3 + 3NH4NO3     

  (1 бал) 

2KAlO2 + 3H2O + CO2 = 2 Al(OH)3 + K2CO3     

 (1 бал) 
Al4C3 + 12H2O = 4Al(OH)3 + 3CH4       

 (1 бал) 

H- Al(NO3)3 

Al2S3 + 30HNO3 = 2 Al(NO3)3 + 3H2SO4 + 24NO2 + 12H2O    

(1 бал) 

R- AlCl3.  

Al4C3 + 12HCl = 3CH4 + 4AlCl3       
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 (1 бал) 

 

Всеукраїнська олімпіада юних хіміків -2012 

ІІІ етап (обласний) 

Теоретичний тур 

10 клас 

 

Задача 1. При електролізі 100мл 5% розчину NaOH виділилося 

33,6л газу. Яка концентрація розчину після електролізу?  10 балів 

Задача 2. Напишіть структурні формули усіх ізомерів С4Н10О; 

назвіть їх по IUPAC. 10 балів 

Задача 3. Залізний стержень масою 10г опустили у розчин 

CuSO4. Через певий час стержень зважили і його маса складала 10,2г. 

Червоний наліт з стержня зняли повністю механічним шляхом. Яка 

маса стержня після зняття нальоту?  10 балів 

Задача 4. Суміш газів об’ємом 15,68 л (н.у.) яку одержали при дії 

концентрованої сульфатної кислоти на суміш міді та вуглецю 

пропустили крізь надлишок водного розчину калій перманганату, при 

цьому утворилося 0,22 моль MnSO4 (н.у.). Визначте масові частки (%) 

компонентів вихідної суміші. 15 балів 

Задача 5. При прожарюванні 20г суміші нітратів калію та натрію 

утворилося 16,8г суміші нітритів цих металів. Скільки відсотків 

нітрату натрію містилося у початковій суміші? 20 балів 

Задача 6. Тривалентний Оксид А можна добути прокалюванням 

при 500
0 

С сулфату. При взаємодії А з монооксидом карбону 

утворюється речовина Б чорного кольору або проста речовина В. При 

нагріванні А до 1400
0 

С він частково відновлюється до речовини Г, 

яка взаємодіє з нітратною кислотою сума коефіцієнтів у лівій частині 

рівняння рівна 9. Сплавлення А з лугами та карбонатами лужних 

металів приводить до утворення речовини Д, яка є сіллю кислоти,  що 

не існує у вільному стані. Сплавлення  А з лугами та окисниками 

приводить до утворення речовини Е яка при розчиненні забарвлює 

розчини у червоний колір, та є сильним окиснювачем. Речовина В 

також взаємодіє з монооксидом карбону але тільки при t
0 

=200
0
 С та 

підвищеному тиску утворюючи жовту рідину Є. 

Розшифруйте  речовини А-Є, запишіть рівняння реакцій. 

15  балів 
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Задача 1. Варіант розв’язку Записано рівняння електролізу на 

катоді та аноді-3бали 

ìîëü
V

V

m

ãàçó 5.1
4.22

6.33
  

Сумарне рівняння електролізу NaOH зводиться до розкладу води: 

ìîëüìîëü

OHOH

ìîëüxìîëü

32

22

5,1

222 
      х = 1моль 

ãOHm 18181)( 2   

Склад розчину після електролізу 

)( 2OHm =95-18 =77г 

)(NaOHm =5г 

%610609.0
577

5



  

Повністю задача -10балів. 

Задача 2. Варіант розв’язку  

 Загальна формула С4Н10О відповідає насиченим одноатомним 

спиртам: 

1-Бутанол     1 бал 

2-Бутанол      1 бал 

2-Метил-1-пропанол    1 бал 

CH3 CH2 CH2 CH2OH

CH3 CH2 CH CH3

OH

CH3 CH CH2OH

CH3
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2-Метил-2-пропанол     1 бал 

 Між класовими ізомерами для одноатомних насичених спиртів є 

етери: 

Метилпропіловий етер   2 бали 

Діетиловий етер    2 бали 

Ізопропілметиловий етер    2 бали 

При оцінюванні допускаються варіанти відповідей назв органічних 

речовин не по IUPAC.  

Задача 3. Варіант розв’язку  

44 FeSOCuCuSOFe   

За рівнянням реакції 

ãmFexã

ãmFeã

2.0)(

8)(56




 

ãx 4.1
8

2.056



  

ãFem 6.544.156)(   

Рівняння 2 бали, повністю задача 10балів 

Задача 4. Варіант розв’язку  

)(222

)(22

22242

22442

IIOHSOCOSOHC

IOHSOCuSOSOHCu





 

 

CH3 C CH3

OH

CH3

CH3 CH2 CH2 O CH3

CH3 CH2 O CH2 CH3

O CH3CH

H3C

H3C
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ìîëüñóì³ø³
ñóè³ø³m

ðå÷m

M

m

V

V

m

7,0
4,22

68,15
)(

)(

)(
   

5 балів 

Суміш містить СО2 та SО2. Розчин перманганату взаємодіє тільки з 

SО2. 

)(222SO52 42424224 IIISOHSOKMnSOOHKMnO   

З рівняння (ІІІ) ìîëüSO 55.0
2

22.05
)( 2 


  

Нехай у реакії (І) утворилося х моль SО2, тоді у реакції (ІІ) – 

(0,55-х)моль SО2. 

З рівняння (ІІ) випливає xSOCO 5.0)(
2

1
)( 22           10балів 

0,7=х+0,55-х+0,5х, звідси х=0,3моль 

%89.8911.10100)(%,11,101011,0
8,17

8,1
)(

8,178,116)(

8,11215.0)(.15.03.05.0)()(

166425.0)(.25.03.055.0)()(

2

2









ÑuàáîÑ

ãñóìèm

ãCmìîëüÑOC

ãCumìîëüSOCu







       

15балів 

Задача 5. Варіант розв’язку  

)(

)(

223

223

IIONaNONaNO

IOKNOKNO





                              5балів 

Різниця маси рівна 3,2 г, отже це маса газу, який виділився. Оскільки 

виділяється тільки кисень, то 

  .1.0
32

2.3
2 ìîëüO   
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Нехай m(KNO3)= x г, тоді m(NaNO3)=(20-x) г, 

тоді 
101

)( 3

x
KNO  , а 

85

20
)( 3

x
NaNO


  

)(

)(

223

2

223

1

IIONaNONaNO

y

IOKNOKNO

y





 

З рівняння (І)  кількість кисню 
202

1

x
y 

 

З рівняння (ІІ)  кількість кисню 
170

20
2

x
y


  

1y + 2y =0,1; або =0
202

x
+

170

20 x
,1 

 

Звідси х = 18,9375 

(KNO3)= 18,9375 г, тоді m(NaNO3)=1,0625 г           15 балів 

%7.949468.0
20

9375.18
)( 3 KNO  

%3.57.94100)( 3 NaNO                                     20 балів 

 

Задача 6. Варіант розв’язку  

Розшифровка -7*1бал. Реакції 8*1 бал. 

А - Fe2O3 

Б - FeO 

В - Fe 
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Г - Fe3O4 

Д - Me FeO2 

Е - Me2FeO4 

Є - Fe(CO)5 

1. Fe2(SO4)3   Co5000  Fe2O3+3SO3 

2. Fe2O3 + CO 2FeO+CO2 

3. Fe2O3+3 CO2 Fe+3CO2 

4. 6Fe2O3   Co1400 4 Fe3O4 + O2 

5. Fe3O4+8HNO3= Fe(NO3)2+2Fe(NO3)3+4H2O 

6. Fe2O3+2KOH2K FeO2+H2O 

7. 2Fe2O3+3Br2+10KOH2K2FeO4+6KBr+8H2O (або інший 

окисник KNO3) 

8. Fe +5CO Fe(CO)5 

 

Всеукраїнська олімпіада юних хіміків – 2012 

ІІІ етап (обласний) 

Теоретичний тур 

11 клас 

 

Задача 1. Вкажіть правильну відповідь у тестових завданнях і 

заповніть таблицю відповідей. 

1.1. Вказати карбонільну групу (оксогрупу): 

  

 1.2. Сполуки 1 і 2 є: 

 

а) альдегідами; б) кетонами; в) ізомерами; г) гомологами. 

1.3. В результаті реакції «срібного дзеркала» відбувається: 

OH
С

O
C

H H

OH
C

O

NH2H
С

O

С

O

а) в)б) г) д)

CH3 C CH3

O1) 2)СH3 CH2 C

O

H
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а) синтез альдегіду; б) розклад альдегіду; в) окиснення альдегіду; 

г) відновлення альдегіду. 

1.4. Найбільш точним мірним приладом є:  а) хімічний стакан з 

поділками;  б) мірна колба;   в) мірний циліндр; г) мірна піпетка. 

1.5. При взаємодії 2-хлоробутану із спиртовим розчином натрій 

гідроксиду утворюється: 

 а) 2-бутен; б) 1-бутен; в) 2-бутанол; г) 1-бутанол. 

Завдання 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

Правильна 

відповідь 

     

           (5 балів) 

 

Задача 2. Знайдіть відповідність між структурною формулою 

спирту та карбонільної сполуки, що з нього утвориться при 

окисненні. 

 1) СН3ОН;                   а) аміловий альдегід;  

 2) С2Н5ОН;                 б) формальдегід;  

 3) і-С3Н7ОН;               в) бутанон; 

 4) н-С5Н11ОН;             г) оцтовий альдегід; 

 5) 2-С4Н9ОН;              д) ацетон. 

Напишіть рівняння відповідних реакцій, використовуючи в якості 

окисників: 1) купрум (ІІ) оксид; 2) калій перманганат (Н2О); 3) калій 

біхромат (H2SO4); 4) селен (IV) оксид; 5) гідрогену перекис.  

         (5 балів) 

 Задача 3. Напишіть рівняння реакцій таких перетворень: 

О
3

[H]

[H]

KMnO
4

H
2
О

H
2
О

алкін

А

кислота

пропіленгліколь
+

алкан
форміатна-2 + оцтова 

+2

кислота+
 

Розшифруйте вихідні «алкан» й «алкін» та сполуку А; назвіть їх за 

міжнародною номенклатурою.        

  (10 балів) 
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 Задача 4. У реакційну камеру закачали 6 л водню та 4 л азоту 

(н.у). Після встановлення рівноваги хімічними методами визначили, 

що кількість амоніаку у камері складає 1.5 л (н.у.). Розрахуйте 

константу рівноваги. Напишіть і назвіть усі можливі бінарні сполуки, 

які можуть утворювати Гідроген та Нітроген.     

                                                 (15 балів) 
Задача 5. Встановіть структурну формулу одноатомного 

третинного спирту А, якщо відомо, що в результаті дегідратації він 

перетворюється на вуглеводень складу В, який при озонуванні з 

подальшим відновлювальним (в присутності цинку) гідролізом 

утворює суміш альдегіду С та пропанону. Відомо, що альдегід С при 

дії діаміноаргентумгідроксиду утворює сполуку D, 0.7522 грам якої 

було відтитровано 17.8 мл 0.1 М розчином натрій гідроксиду 

(коефіцієнт перерахунку розчину титранту: 1.0565; об’єм мірної 

колби: 100 мл; об’єм аліквоти: 15 мл).  

 5.1. Розшифруйте сполуки A, B, C, D; назвіть їх по IUPAC. 

Відповідь обґрунтуйте. 

 5.2. Напишіть рівняння реакцій усіх згаданих в умові задачі 

перетворень. 

 5.3. Вкажіть три можливі індикатори та зміну їх кольору в точці 

кінця титрування. 

 5.4. Вкажіть умови синтезу сполуки В. Наведіть можливий 

механізм процесу.  

                                                                                       (20 балів) 
Задача 6. В суміш трьох ізомерних органічних речовин А, В, С, 

які взаємно розчинні одна в одній і не містять розгалуженого 

Карбонового ланцюгу, внесли розжарену мідну дротинку – 

процедуру багаторазово повторювали до повної відсутності 

візуальних змін – утворились сполуки D, E; сполука С змін не 

зазнала. Отриману суміш обробили надлишком 3% водного розчину 

гідроген пероксиду, внаслідок чого відбулось розшарування суміші; 

шари розділили. До верхнього шару додали надлишок спиртового 

розчину 2,4-динітрофенілгідразину – випав кристалічний осад 

сполуки F жовтого кольору, а у фільтраті було хроматографічно 

виявлено сполуку С. До нижнього шару, який містив 322 мг сполуки 

G, додали кілька крапель індикатору і провели титрування натрій 

гідроксидом – було витрачено 18.4 мл 0.2 М розчину титранту 

(коефіцієнт перерахунку розчину титранту: 0.9943). Відомо, що 

вихідні сполуки А, В, С містять в своєму складі лише Карбон, 
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Гідроген та Оксиген; в спектрі ПМР сполуки С містяться лише два 

сигнали в сильній області, а в ІЧ спектрі сполуки В проявляється 

сильна широка смуга поглинання в області 3100-3300 см
-1

.  

 6.1. Розшифруйте сполуки A, B, C, D, F, G; назвіть їх по IUPAC, 

якщо відомо, що сполука С не реагує з металічним натрієм. Відповідь 

обґрунтуйте. 

 6.2. Напишіть рівняння реакцій усіх згаданих в умові задачі 

перетворень. 

 6.3. Чому відбувається розшарування після обробки розчином 

гідроген пероксиду? Які сполуки містяться в кожному шарі? 

(відповідь обґрунтуйте). 

 6.4. Вкажіть, яке використання має сполука С в медицині. 

 6.5. Теоретично охарактеризуйте для сполуки В спектр ПМР: 

кількість сигналів в спектрі; їх мультиплетність та інтенсивність 

(відповідь обґрунтуйте).                       

 (25 балів) 

 

Всеукраїнська олімпіада юних хіміків – 2012 

ІІІ етап (обласний) 

Теоретичний тур 

11 клас      розв’язки 

 

Задача 1. РОЗВ’ЯЗОК 

Завдання 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

Правильна 

відповідь 

В В В Б А 

            (5 

балів) 

Задача 2. ВАРІАНТ РОЗВ’ЯЗКУ  

1) CH3OH + CuO → CH2O (б) + Cu + H2O    1 бал 

2) C2H5OH + KMnO4 + H2O → CH3CHO (г) + MnO2 + KOH  1 бал 

3) і-С3Н7ОН + K2Cr2O7 + H2SO4 → CH3COCH3 (д) + K2SO4 + 

Cr2(SO4)3 + H2O                                                                                             

 1 бал 
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4) н-С5Н11ОН + SeO2 → C4H9CHO (а) + Se + H2O   1 бал 

5) 2-С4Н9ОН  + H2O2 → CH3COCH2CH3 (в) + H2O  1 бал 

Задача 3. ВАРІАНТ РОЗВ’ЯЗКУ  
При гідруванні алкінів 2 атомами Гідрогену утворюються алкени. 

При дегідрогенізації алканів утворюються теж алкени.  (1 бал). 

Отже, сполука А є алкеном. Сполука А є пропеном, так як в реакції 

Вагнера з неї утворюється діол з 3 атомами Карбону, тобто, 

пропіленгліколь.  

Тоді, «алкін» є пропін, а «алкан» є пропан.   (3 бали). 

Таким чином, можна записати рівняння реакцій: 

СН3С≡СН + 2[H] → CH3CH=CH2      (1 бал). 

CH3CH2CH3 → CH3CH=CH2 + H2      (1 бал). 

CH3CH=CH2 + KMnO4 + H2O → CH3CH(OH)CH2OH + KOH + 

MnO2  (2 бали). 

(2 

бали). 

Задача 4. ВАРІАНТ РОЗВ’ЯЗКУ  
У реакційний посуд закачали азот і водень, які прореагували, що 

ілюструється рівноважним процесом: 

        (1 бал) 

 Записуємо для цього процесу константу рівноваги: 

          (3 бали) 

 Так як вихідні сполуки і продукт є газами, то при нормальних 

умовах рівноважні концентрації можна замінити (чи прийняти 

рівними) рівноважними об’ємами.                                                             

(1 бал) 

CH3 CH CH2 + O3

H2O
CH3 CH

O O

O

CH2 CH3 C

O

OH
+ HCOOH

K =  
[ N H 3 ] 2 

[ N 2 ]    [ H 2 ] 3 

3 H 2  +    N 2 2 NH 3 
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 Так, для одержання 1.5 л амоніаку необхідно, щоб прореагувало 

0.75 л азоту й 2.25 л водню. Отже, рівноважні концентрації газів в 

реакційній камері будуть: 

[H2] = 6 – 2.25 = 3.75 л        (2 бали) 

[N2] = 4 – 0.75 = 3.25 л        (2 бали) 

[NH3] = 1.5 л          (2 бали) 

 Розраховуємо рівноважні концентрації:  

       (1 бал) 

 Бінарні сполуки Гідрогену та Нітрогену: 

NH3 – амоніак          (1 бал) 

N2H4 – гідразин         (1 бал) 

HN3 – кислота азидна        (1 бал) 

Задача 5. ВАРІАНТ РОЗВ’ЯЗКУ  
5.1. Розшифруйте сполуки A, B, C, D; назвіть їх по IUPAC. 

Відповідь обґрунтуйте. 

5.2. Напишіть рівняння реакцій усіх згаданих в умові задачі 

перетворень. 

 Альдегіди при дії діаміноаргентумгідроксиду (реакція «срібного 

зеркала») утворюють кислоти, отже, сполука D є кислотою, яку 

титрують натрій гідроксидом, що умовно можна записати (тобто, 

фактор еквівалентності рівний одиниці):     (1 бал) 

   RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O  (1 бал) 

 За даними титрування можна розрахувати молярну масу кислоти 

(сполуки D)*: 

 

            (3 бали) 

m ( RCOOH) = 
KNaOH  VNaOH  CNaOH  fek  M( RCOOH)  V K

1000  Va

= = 0.7522
1.0565  17.8  0.1  1  M( RCOOH)  100 

1000  15

K =  
[ N H 3 ] 2 

[ N 2 ]    [ H 2 ] 3 
= 

1.5 2 

  
3.25 

     
3.75 

3 
= 0.0131 
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 Отже: М (RCOOH) = 60 г/моль. Тоді М (R) = 15 г/моль – отже 

сполука D є кислотою оцтовою:   СН3COOH + NaOH → 

СН3COONa + H2O    (1 бал) 

 Тоді відповідним альдегідом є етаналь (сполука С): 

   СН3CHO + Ag(NH3)2OH → СН3COOH + Ag + NH3 + 

H2O  (1 бал) 

 Реакцію озонування з наступним відновним гідролізом 

використовують для визначення структури вихідних олефінів – для 

цього умовно «складують» дві карбонільні сполуки (продукти 

реакції) окисненими Карбонами (Карбонами карбонільних груп) і 

«поєднують» їх подвійним зв’язком:      

   (2 бали) 

 

 За умовою задачі продуктами озонування є етаналь (R
1
 = СН3, 

R
2
 = Н) та пропанон (R

3
 = R

4
 = СН3) – отже вихідним алкеном буде 2-

метил-2-бутен (сполука В): 

  

(1 бал) 

 Сполука В може утворитись відщепленням води або від 2-

метил-2-бутанолу або від 3-метил-2-бутанолу. Згідно умові,  сполука 

А є третинним спиртом, тому вона є 2-метил-2-бутанол. 

            (1 бал) 

 Відповідне рівняння реакції: 

  (1 бал) 

R

C O

R

+
1

2 3

4
O C

R

R
4

32

1

R

C

R

R

R
C

CH3 C

CH3

CH CH3 + O3 CH3 C

O

CH3

CH3

C

O O

O

CH CH3

CH3

H2O

Zn
+  CH3 C

O

H

+ ZnO

CH3 C

CH3

CH CH3CH3 C

CH3

CH2 CH3

OH

+ H2O
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*Примітка. Розрахунок молярної маси сполуки D допускається 

проводити послідовністю простих розрахунків, включаючи метод 

пропорцій, без використання зведеної розрахункової формули. 

5.3. Вкажіть три можливі індикатори та зміну їх кольору в точці кінця 

титрування. 

 В точці кінця титрування лугом середовище буде лужне. В 

кислотно-основному титруванні найбільш поширеними** є 

індикаторами (в дужках вказано зміна кольору в точці кінця 

титрування): 

  Фенол-бензеїн чи фенол-фталеїн (безбарвне – малинове чи 

рожеве) 

  Лукмус чи лакмоїд (жовте – синє) 

  Метилоранж (оранжеве – жовте) 

            (3 бали) 

**Примітка. Можливі інші варіанти індикаторів. 

 

5.4. Вкажіть умови синтезу сполуки В. Наведіть можливий механізм 

процесу. 

 Основними умовами відщеплення води від спиртів є нагрів та 

наявність водовіднімаючого засобу (концентрована кислота 

сульфатна, алюмінію оксид, тощо).    (1 бал) 

 Найбільш поширеними механізмами відщеплення є 

елімінування 1-го й 2-го порядку. Для третинних спиртів реакція йде 

переважно за механізмом Е1 (1-го порядку):   (4 бали) 

1 Стадія. 

  повільна стадія 

Перша стадія є повільною і тому лімітує швидкість реакції. А 

отже, швидкість реакції в цілому буде залежати від швидкості 1-ої 

стадії, тобто, лише від рівноважної концентрації вихідного спирту, 

що описується кінетичним рівнянням першого порядку; 

υ = k•[ROH] 

 

CH3 C

CH3

CH2 CH3

OH

CH3 C

CH3

CH2 CH3 +  OH
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2 Стадія. 

      швидка стадія 

 Задача 6. ВАРІАНТ РОЗВ’ЯЗКУ  
6.1. Розшифруйте сполуки A, B, C, D, F, G; назвіть їх по IUPAC, якщо 

відомо, що сполука С не реагує з металічним натрієм. Відповідь 

обґрунтуйте. 

6.2. Напишіть рівняння реакцій усіх згаданих в умові задачі 

перетворень. 

Логічний ланцюжок може бути різним (почати можна, 

наприклад, із припущення структури ізомерів – по даним ІЧ або 

по якісній реакції окиснення спиртів розжареною мідною 

дротинкою, тощо …..) 

 Як правило титрують натрій гідроксидом органічні кислоти, 

класичним представником яких є карбонові кислоти.   (1 бал) 

Умовно цей процес можна записати (для випадку, коли фактор 

еквівалентності рівний одиниці):   RCOOH + NaOH → 

RCOONa + H2O     (1 бал) 

 За даними титрування можна розрахувати молярну масу кислоти 

(сполуки G)*: 

 

            (3 бали) 

Прийнятні результати виходять лише для фактору еквівалентності 

рівному одиниці.  (1 бал) 

 Отже: М (RCOOH) = 88 г/моль. Тоді М (R) = 43 г/моль, що 

відповідає радикалу з трьома атомами Карбону, а саме С3Н7 – отже 

сполука G є кислотою масляною (згідно умові вихідні сполуки 

містять лише нерозгалужений Карбоновий ланцюг):   

    С3Н7COOH + NaOH → С3Н7COONa + H2O (1 бал) 

 Сполука G утворилась внаслідок обробки суміші (D + E) 

окисником, тоді відповідним альдегідом є бутаналь (сполука D): 

CH3 C

CH3

CH CH3

H

CH3 C

CH3

CH CH3  +  H

m (RCOOH) = 
KNaOH  VNaOH  CNaOH  fek  M(RCOOH)  

1000 
= = 0.322

0.9943  18.4  0.2  1  M(RCOOH)  

1000
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   С3Н7CHO + Н2О2 → С3Н7COOH + H2O   (1 

бал) 

Сполука D утворилась обробкою одного  з вихідних  ізомерів  

розжареною  мідною  дротинкою – 

*Примітка. Розрахунок молярної маси сполуки D допускається 

проводити послідовністю простих розрахунків, включаючи метод 

пропорцій, без використання зведеної розрахункової формули. 

що є якісною реакцією на спирти (їх окиснення), тобто, одним із 

вихідних ізомерів – В (в ІЧ спектрі є характеристична смуга 

поглинання для ОН-групи)) – є первинний спирт (тому що з нього 

утворюматиметься альдегід D), а саме, 1-бутанол (сполука В): 

   (1 бал) 

  (1 

бал) 

 За умовою задачі вихідними сполуками є органічні речовини, які 

не містять розгалуженого Карбонового ланцюгу і містять в своєму 

складі лише Карбон, Гідроген та Оксисен. Також вище було 

обґрунтовано, що одним із ізомерів є 1-бутанол – тоді ізомерними до 

нього можуть бути:    2-бутанол, метил пропіловий етер, діетиловий 

етер (усі інші ізомери міститимуть розгалужений Карбоновий 

ланцюг). Із них із розжареною мідною дротинкою реагуватиме лише 

2-бутанол, утворюючи кетон (сполука Е), який потім не 

окислюватиметься гідроген пероксидом, але даватиме якісну реакцію 

із 2,4-динітрофенілгідразином (утворюючи сполуку F).   (1 бал) 

Отже, сполука А є 2-бутанол:  

    (1 

бал) 

Отже, сполука Е є бутанон, а сполука F є 2,4-динітрофенілгідразон 

бутанону: 

CH3 CH2 CH2 CH2OH + CuO CH3 CH2 CH2 C

O

H
+ H2O + Cu  

CH3 CH CH2 CH3

OH

+ CuO CH3 C CH2 CH3

O

+ H2O + Cu  
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 (1 

бал) 

 Третім ізомером С може бути лише метил пропіловий етер чи 

діетиловий етер – висновок із логічного ланцюжка (наведеного вище) 

– вони обидва не реагують із металічним натрієм (як зазначено в 

умові). Згідно даним спектру ПМР, сполука С є симетричною чи має 

однакові групи, так як містить два сигнали при чотирьох Карбонах, 

зв’язаних із Гідрогенами, тому третім ізомером є діетиловий етер 

(сполука С), який містить дві магнітно-еквівалентні етильні групи. 

 (2 бали) 

6.3. Чому відбувається розшарування після обробки розчином 

гідроген пероксиду? Які сполуки містяться в кожному шарі? 

(відповідь обґрунтуйте). 

 До реакції із надлишком 3% водного розчину гідроген 

пероксиду були діетиловий етер, бутаналь, бутанон – органічні 

сполуки, необмежено розчинні одна в одній. Після окиснення 

бутаналь перетворився в кислоту бутанову; крім цього в системі 

появляється водна (діяли 3% розчином), причому у великій кількості 

(розчин сильно розведений і діяли надлишком). Враховуючи, що 

кислота бутанова, як нижча кислота, у воді помірно розчинна (здатна 

утворювати лише 40% розчини); бутанон є мало розчинним (утворює 

лише 5-7% розчини), а діетиловий етер є практично нерозчинним, то 

відбувається розшарування органічної фази (основа – діетиловий 

етер) і неорганічної фази (основа – вода). Причому в органічний шар 

переважно екстрагується бутанон (як необмежено розчинний в етері), 

а у водний шар переходить полярний компонент, тобто, масляна 

кислота.        (4 бали) 

6.4. Вкажіть, яке використання має сполука С в медицині. 

 Діетиловий етер (сполука С) в медицині відомий як  лікарський 

засіб «ефір для наркозу». Крім цього він є компонентом 

охолоджуючих сумішей, які використовують в медицині. (1 бал) 

6.5. Теоретично охарактеризуйте для сполуки В спектр ПМР: 

кількість сигналів в спектрі; їх мультиплетність та інтенсивність 

(відповідь обґрунтуйте)**.      (5 балів) 

CH3 C CH2 CH3

O

+ H2N NH NO2

O2N N NH NO2

O2N

CH3C
CH2 CH3   +   H2O
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 1-Бутанол містить 5 магнітно-нееквівалентних груп 

протонів, а отже в спектрі будуть 5 сигналів – протон (a): триплет 

(два сусідні протони), інтенсивність рівна 3 (три протона в групі); 

протон (b): мультиплет (п’ять сусідніх протонів), інтенсивність рівна 

2 (два протона в групі); протон (c): квінтет (чотири сусідні протони), 

інтенсивність рівна 2 (два протона в групі); протон (d): квартет (три 

сусідні протони), інтенсивність рівна 2 (два протона в групі); протон 

(e): триплет (два сусідні протони), інтенсивність рівна одиниці (один 

протон в ОН-групі); 

**Примітка. Вірним також буде варіант теоретичного спектру ПМР 

ізомерного 2-бутанолу. 

 

Всеукраїнська олімпіада юних хіміків – 2013 

ІІІ етап (обласний) 

Теоретичний тур 

8 клас 

 

Задача 1. Напишіть шість рівнянь реакцій між простими 

речовинами з наведеного переліку: водень, кисень, барій, азот та 

назвіть продукти їх взаємодії.                                                                            

(10 балів) 

Задача 2. Визначте невідомі речовини, A, M, Q, D, L, якщо 

відомо, що вони вступають в реакції, які описуються схемами: 

KClO3

MnO2, t
o

A + Mа) A Q E+б) електроліз
D + +L

в)D + L HCl
hv г)M D Q+

t
o

д) е)
L Q HClE+ + + +KClMHCl Q

 

За наведеними схемами складіть рівняння реакцій.       (20 балів) 

Задача 3. При спалюванні 0,9 грам металу, утворилося 1,7 грам 

оксиду, який при взаємодії з калій гідроксидом дає сполуку KMeO2. 

Визначте метал і вкажіть його протонне число.                    (15 балів) 

CH3 CH2 CH2 CH2OH

a b c d e
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Задача 4. Сполука Сульфуру з Флуором містить 25,2% Сульфуру 

та 74,8% Флуору за масою. Після переведення цієї сполуки в 

газоподібний стан (н.у.) 112 мл її мають таку саму масу, як 2,83•10
22

 

атомів Алюмінію. Установіть істинну формулу сполуки.                                   

(15 балів) 

Задача 5. Хімічний елемент має два нукліди, які знаходяться у 

співвідношенні 9 : 1. Ядро першого нукліду вміщує 10 протонів і 10 

нейтронів, ядро другого – 10 протонів і 12 нейтронів. Обчисліть 

відносну атомну масу елемента.                                              (10 балів) 

Задача 6. Розрахуйте масу  натрій гідроксиду, необхідного для 

добування кислої солі сульфатної кислоти, якщо маса взятого 

розчину кислоти 32 кг, а масова частка кислоти - 10%.                       

(10 балів) 

Відповіді. 8  

 

2. Відповідь.  A – KCl ,  M – O2,  D – H2,  L – Cl2,   E – KOH,   Q – H2O 

3. Відповідь Алюміній, протонне число 13. 

4. Розв’язання 

Визначаємо формулу сполуки   SxFy         
 

x  /  y =  25,2 / 32  :   74,8 /  19  =   0, 787 : 3, 937 = 1 : 5 

Найпростіша формула – SF5 ;     молярна маса Алюмінію  дорівнює 27 

г / моль 

ν(SF5) = 0,112 / 22,4 = 5 · 10
-3

 (моль) 

m(Al) = 2,83 · 10
23

 · 27 / 6,02· 10
23

 = 1.27г, 

М ( речовини) = m / ν = 1,27 / 5 · 10
-3

 моль = 254 г/моль 

Формула речовини :   (SF5)2      або    S2F10 

 

5 Розв’язання 

Нуклонне число першого нукліду    10р + 10n = 20 

Нуклонне число другого  нукліду   10р + 12n = 22 

Відносний вміст першого нукліду 9 /10 = 0,9 

Відносний вміст другого нукліду  1 / 10 = 0,1 

Відносна атомна маса елемента 20 · 0,9 + 22 · 0,1 = 20,2 

 

6. Розв’язання  
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100кг розчину   -  10кг H2SO4 

32кг                   - Х,          Х = 3,2 кг H2SO4 

3,2кг H2SO4   -   (3200 / 98) = 32,65 моль 

Запишемо реакцію: 

NaOH  +  H2SO4    →  NaHSO4  +     H2O 

Тобто, NaOH потрібно також 32,65 моль. Це складає (40· 32,65) = 

1306 г NaOH. 

 

Всеукраїнська олімпіада юних хіміків – 2013 

ІІІ етап (обласний) 

Теоретичний тур 

9 клас 

Задача 1. Атоми елементів однієї підгрупи Періодичної системи 

Д.І.Менделєєва мають електронну конфігурацію зовнішнього 

енергетичного рівня (зовнішнього електронного шару) ns
2
np

5
. 

Вкажіть, які типи хімічних зв’язків вони можуть утворювати, та які 

ступені окиснення вони можуть проявляти в сполуках? Наведіть 

приклади. 

(10 балів) 

Задача 2. Газ, що виділяється при обробці водою гідриду кальцію 

(CaH2) пропустили над розжареним оксидом Феруму(ІІ). У результаті 

цього маса оксиду зменшилася на 32 грами. Скільки грамів гідриду 

кальцію було взято? Напишіть відповідні рівняння реакцій.     (10 

балів) 

Задача 3. Механічну суміш ошурків Fe та Cu масою 20,0 грам 

при кімнатній температурі обробили надлишком конц. HNO3. 

Газоподібний продукт реакції кількісно прореагував з розчином 

NaOH, внаслідок чого утворилося 23,1 грам солей. Визначте масову 

частку (%) Fe у суміші (з точністю до цілих).                                                                      

(15 балів) 

Задача 4. Розчин, який містить 7,4 грам кальцію гідроксиду, 

долили до розчину, який містить 9,8 грам ортофосфатної кислоти. 

Утворений продукт реакції виділили і прожарили. Визначте масу 
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твердого залишку після проожарювання. Напишіть графічну формулу 

продукту прожарювання і вкажіть загальну кількість зв’язків у ньому.   

(15 балів) 

Задача 5. До 1120 мл 35% розчину мінеральної кислоти (ρ = 1,5 

г/см
3
), хімічний еквівалент якої рівний 32,67, додати 720 мл 40% 

розчину NaOH (ρ = 1,5 г/см
3
), а потім 40 мл 48% розчину KOH (ρ = 

1,4 г/см
3
). Скільки мілілітрів 25% розчину LiOH (ρ = 1,3 г/см

3
) 

необхідно додати до розчину для повної нейтралізації кислоти?                                

(15 балів) 

Задача 6. Визначити атомну масу двовалентного металу, якщо на 

відновлення 25,68 грам його оксиду необхідно стільки ж водню, 

скільки його утворюється при розчиненні у хлороводневій кислоті 13 

грам Цинку. 

(15 балів) 

Розв’язки задач 9 клас 

Задача 1. Конфігурацію ns
2
np

5
 мають елементи підгрупи 

галогенів (головна підгрупа VII групи Періодичної системи Д.І. 

Менделєєва) від n = 2 до n = 6. 

F – 2s
2
2p

5
; Cl - 3s

2
3p

5
. 

Ці елементи можуть утворювати такі типи хімічного зв’язку: 

а) ковалентний неполярний Cl:Cl; 

б) ковалентний полярний Н:Cl; 

в) іонний Na
+
Cl

-
. 

Ступені окиснення: -1; 0; +1; +3; +5; +7 (для F лише -1). 

На прикладі Cl можна показати сполуки: HCl
-1

; Cl2
0
; HCl

+1
O; 

HCl
+3

O2; HCl
+7

O4.                                                                                  (10 

балів) 

Задача 2.  

CaH2 2 H2O Ca(OH)2 2 H2+ +

2 моль

(1)

(2)FeO + H2OH2 Fe +

1 моль
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M(CaH2) = 42 г/моль; 

M(FeO) = 72 г/моль. 

По (2): із 72 г утв. 56 г Fe; ∆m = 72 - 56 = 16 (г). 

Отже: 72 ─ 16 (г) 

х ─ 32 (г) 

x = 
72 32

16

.
= 144 г

 
m(Fe) = 144 г. 

По (2): На 72 г FeO треба 22,4 дм
3
 H2 

На 144 г FeO ─ Х 

44,8 (дм
3
)

144 22,4

72

.
=X =

 
Отже, V(H2) = 44,8 дм

3 
 (2 моль). 

По (1): 42 г CaH2 ─ 44,8 л H2, отже m(CaH2) = 42 г (1 моль).  (10 

балів) 
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Задача 3.  

4).

Fe + HNO3 (конц.)

Cu + 4 HNO3 (конц.) Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O

64 г

х2, г 6,72 л

2 22,4 л.

2 NO2 + 2 NaOH NaNO3 + NaNO2 + H2O

85 + 69 = 154 г

х1, л

2 .22,4 л

23,1 г2).

1).

3).
m(Fe) = m  - m(Cu) = 20,0 - 9,6 = 10,4 (г)(суміші)

154 г

2 22,4 л 23,1 г..
x1 = = 6,72 л

x2 = = 9,6 г (m Cu)
64 г .6,72 л

2 .22,4 л

w(Fe) = 100% =.m(Fe)
m(суміші)

.100% = 52%
10,4 г
20,0 г

 
Відповідь: w(Fe) = 52%.                    (15 балів) 

Задача 4.  

1).

v (Ca(OH)2) =
7,4 г

74 г/моль
= 0,1 моль

v(H3PO4) =
9,8 г

98 г/моль
= 0,1 моль

v(Ca(OH)2) = v(H3PO4) = 0,1 моль
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Ca(OH)2 + H3PO4 CaHPO4 + 2H2O
1:1

1 моль 1 моль

0,1 моль0,1 моль

2CaHPO4 Ca2P2O7 + H2O
t
o0,1 моль

1 моль2 моль

0,05 моль

2).

m(Ca2P2O7) = v Mr = 0,05 моль 254 г/моль = 12,7 г..
 

3).
P

O

O
O

O
Ca

P O
O

O
Ca

 

Кількість зв’язків – 14. 

Відповідь: 1). m(Ca2P2O7) = 12,7 г. 

2). Кількість зв’язків – 14.                              (15 балів) 

Задача 5.  

Молярна маса кислоти = Е • “основність”: 

“Основність”                      1              2          3 

Е (хімічний еквівалент)  32,67     65,34    98,01 

Методом перебору виявляємо, що йдеться про ортофосфорну 

кислоту – H3PO4. 

V(H3PO4) c(H3PO4) ρ(H3PO4) mρ(H3PO4) m(H3PO4) n(H3PO4) 

1120 35 1,5 1680 588 6 

n(H3PO4):n(NaOH) = 1:1,8 = 6:10,8 

V(NaOH) c(NaOH) ρ(NaOH) mρ(NaOH) m(NaOH) n(NaOH) 

720 40 1,5 1080 432 10,8 

 

Нейтралізація ортофосфорної кислоти гідроксидом відбувається у 

три стадії. 
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1. Спочатку відбувається утворення дигідрофосфату натрію: 

H3PO4 + NaOH = NaH2PO4 + H2O
6 6 6 6

 

Залишок NaOH може вступати у подальшу взаємодію: 

n(NaOH) = 10,8 – 6 = 4,8 

2. Утворення гідрофосфату натрію: 

NaH2PO4 + NaOH = Na2HPO4 + H2O
4,8 4,84,84,8

 

Таким чином, при взаємодії розчинів ортофосфорної кислоти та 

гідроксиду натрію утворюється: 

n(NaH2PO4) = 1,2 моль 

n(Na2HPO4) = 4,8 моль 

Суміш солей продовжує взаємодіяти з розчином КОН: 

V(КOH) c(КOH) ρ(КOH) mρ(КOH) m(КOH) n(КOH) 

400 48 1,4 560 268,8 4,8 

n(КOH) = 0,8 = 4,8 

Розчин КОН спочатку взаємодіє з дигідрофосфатом натрію: 

NaH2PO4 + 2KOH = NaK2PO4 + 2H2O
1,2 1,22,4 2,4

 

А надлишок взаємодіє з гідрофосфатом натрію: 

n(КOH) = 2,4 

Na2HPO4 + KOH = Na2KPO4 + H20
2,4 2,4 2,4 2,4

 

Внаслідок цієї взаємодії залишається ще кисла сіль, яку слід 

нейтралізувати розчином LiOH: 

n(Na2HPO4) = 2,4 



62 

 

Na2HPO4 + LiOH = Na2LiPO4 + H2O
2,4 2,42,42,4

 

n(LiOH) = 2,4 

V(LiOH) c(LiOH) ρ(LiOH) mρ(LiOH) m(LiOH) n(LiOH) 

177,23 25 1,3 230,4 57,6 2,4 

      

Відповідь: 177,23 мл.                                                       (15 балів) 

Задача 6.  

За умовою задачі, 25,68 г оксиду металу відновлюється такою 

кількістю водню, яка витісняється із хлороводневої кислоти 13 г, або 

13/65 = 0,2 моль, або 13/32,5 = 0,4 еквівалента цинку. Оскільки 

сполуки реагують у еквівалентних співвідношеннях, то і водню, і 

оксиду повинно бути 0,4 еквівалента. Звідси, еквівалент оксиду 

металу рівний 25,68/0,4 = 64,2, а еквівалент металу – 64,2 – 8 = 56,2. 

Метал – Cd.       (15 балів) 

 

Всеукраїнська олімпіада юних хіміків – 2013 

ІІІ етап (обласний) 

Теоретичний тур 

10 клас 

Задача 1. При взаємодії двох речовин А і В, виділяється газ С, 

який містить елемент спільний для речовин А і В. Одержаний газ 

реагує з гарячим розчином калій гідроксиду, в результаті чого одним 

із продуктів реакції є речовина А. Газ реагує на світлі з газоподібною 

речовиною D і утворює сполуку В. Визначити речовини А, В, С, D.               

(10 балів) 
Задача 2. Напишіть не менше шести різних реакцій, у яких 

фосфор міняє свою ступінь окиснення. Розставте коефіцієнти у 

рівняннях реакцій методом електронного балансу.                                                  

(10 балів) 
Задача 3. Речовина містить 26,5% К, 35,37% Сr та 38,10% О. 

Визначити формулу речовини. Газ, що виділяється при взаємодії 147 

грам даної речовини з хлоридною кислотою, пропустили через 800 мл 
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5 М розчину натрій гідроксиду (ρ = 1,15 г/мл). Визначити масову 

частку речовин, що знаходяться у розчині.                                          (10 

балів) 
Задача 4. Суміш речовин, що утворилася після реакції алюмінію 

із змішаним оксидом заліза (залізна окалина), обробили розчином 

лугу, в результаті чого виділилось 1,344 л (н.у.) газу. При обробці 

такої ж кількості даної суміші надлишком хлоридної кислоти, 

виділилось 5,376 л газу (н.у.). Визначити масові частки речовин у 

вихідній суміші.(15 балів) 

Задача 5. Суміш СО і Н2 з густиною за воднем 8,5 помістили в 

умови, при яких частина газів за оборотною реакцією прореагувала 

між собою з утворенням метанолу. Визначити склад рівноважної 

суміші в об’ємних процентах, якщо відомо, що її об’єм на 40% 

менший від об’єму вихідної суміші в тих же умовах. (Метанол при 

цих умовах газоподібний).                                                                               

(20 балів) 
Задача 6. Через водний розчин брому пропустили 44,6 грам 

газової суміші, яка складається з бутана, пропена і 2-метилпропена. В 

реакцію вступило 56 грам брому. Визначити склад вихідної суміші в 

об’ємних процентах, якщо її густина складає 2,433 г/л.                              

(15 балів) 

 

Розв’язки задач 10 клас 

Задача 1. 

1). KClO3 + 6HCl 3Cl2 + KCl + 3H2O
A B C

2). Cl2 + 6KOH 5KCl + KClO3 +3H2O
C A

t
o

3). Cl2 + H2 2HCl
C D B

hv

 

Відповідь: А = KClO3; B = HCl; C = Cl2; D = H2.              (10 балів) 

Задача 2. 

Ступені окиснення фосфору: -3; 0; +3; +5. 
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1).

2P  +  3Ca Ca3P2

2

3
6

3

2

окиснення,

Ca-відновник
відновлення,

P-окисник

o

o
-3P + 3e-

P

Ca - 2e- +2Ca

P  +  Ca
o o +2 -3

Ca3P2

P  +  O2

o o +5 -2
P2O5

P - 5e-
P

o +5

2OO2 + 4e-o -2

5

4
20

4

5

окиснення,

Р-відновник

відновлення,

О-окисник

4P  +  5O2 2P2O5

2).

 

P - 8e-
P

-3 +5

2OO2 + 4e-o -2

8

4
8

1

2

окиснення,

Р-відновник

відновлення,

О-окисник

3).

2PH3  +  4O2  P2O5  +  3H2O

PH3  +  O2  P2O5  +  H2O
-3 +5o -2

 

4).

P - 3e-
P

o +3

2ClCl2 + 2e-o -1

3

2
6

2

3

окиснення,

Р-відновник
відновлення,

Cl-окисник

2P  +  3Cl2 2PCl3

P  +  Cl2 PCl3
oo +3 -1
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5).

P - 5e-
P

o +5

N N + 3e-+5

5

3
15

3

5

окиснення,

Р-відновник
відновлення,

N-окисник

+2

3P  +  5HNO3  +  2H2O 3H3PO4  +  5NO

P  +  HNO3  +  H2O H3PO4  +  NO
o +5+5 +2

 

6).

o

C - 2e-
C

 o +2

P P  + 5e-+5

2

5
10

5

2

окиснення,

C-відновник
відновлення,

P-окисник

Ca3(PO4)2  +  3SiO2  +  5C 3CaSiO3  +  5CO  +  2P

Ca3(PO4)2  +  SiO2  +  C CaSiO3  +  CO  +  P
+5 o+2o

 

(10 балів) 

Задача 3. Нехай маса речовини 100 г, тоді: 

m(K) = 26,53 г;            мольKv 68,0
39

53,26
)(   

m(Cr) = 35,37 г;           мольCrv 68,0
52

37,35
)(   

m(O) = 38,10 г;            мольOv 4,2
16

10,38
)(   

КxCryOz; x:y:z = v(K):v(Cr):v(O) = 0,68:0,68:2,4 = 1:1:3,5 = 2:2:7 

Формула речовини: K2Cr2O7. 

 

K2Cr2O7 + 14HCl → 2CrCl3 + 3Cl2 + 2KCl + 7H2O                (1) 

Cl2 + 2NaoH → NaClO + NaCl + H2O                                     (2) 

m(K2Cr2O7) = 147 г; v(K2Cr2O7) = 147/294 =0,5 (моль). 

 

Визначаємо v(Cl2): 

1 моль (K2Cr2O7) ─ 3 моль (Cl2) 

0,5 моль ─ x 

x = 1,5 моль (Cl2) 

m(Cl2) = 1,5•71 = 106,5 г. 

Визначаємо v(NaOH): 



66 

 

1000 мл ─ 5 моль (NaOH) 

800 мл ─ Х 

Х = 4 моль (NaOH) 

У рівнянні (2) NaOH у надлишку, тому розрахунки виконуємо по 

v(Cl2): 

v(NaClO) = v(NaCl) = v(Cl2) = 1,5 моль; 

v(NaOH), що прореагував = 3 моль; 

v(NaOH) у надлишку = 4 – 3 – 1 моль; 

m(NaClO) = 1,5•74,5 = 111,75 г; 

m(NaCl) = 1,5•58,5 = 87,75 г; 

m(NaOH) = 1•40 = 40 г. 

m(вих. р-ну NaOH) = 800•1,15 = 920 (г). 

Оскільки, весь Cl2, то m(розчину після реакції) = 920 + 106,5 = 

1026,5 (г). 

%89,101089,0
5,1026

75,111
)( NaClOw ; 

%55,80855,0
5,1026

75,87
)( NaClw ; 

%896,303896,0
5,1026

40
)( NaOHw . 

Відповідь: w(NaClO) = 10,89%; w(NaCl) = 8,55%; w(NaOH) = 

3,896%. 

(10 балів) 

Задача 4. 

8Al + 3Fe3O4 → 9Fe + 4Al2O3                       (1) 

З лугом взаємодіє Al, отже у вихідній суміші він був у надлишку. 

2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2             (2) 

1). )(06,0
4,20

344,1
)( 2 мольHv  ; 

визначаємо v(Al), що прореагував (2): 

2 моль (Al) ─ 3 моль (H2) 

Х ─ 0,06 моль (H2) 

Х = 0,04 моль (Al) 
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З HCl реагує і Al і Fe. 

2).   2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑ 

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ 

)(24,0
4,22

376,5
)( 2 мольHv  . 

Визначаємо v(H2) з 0,04 моль Al: 

2 моль (Al) ─ 3 моль (H2) 

0,04 моль ─ х1 

х1 = 0,06 моль (H2) 

v(H2, що виділяється з Fe) = 0,24 – 0,006 = 0,18 моль 

v(Fe) = v(H2) = 0,18 моль. 

3). Визначаємо v(Fe3O4 у вих. ум.): 

3 моль (Fe3O4) ─ 9 моль (Fe) 

х2 ─ 0,18 моль (Fe) 

х2 = 0,06 моль (Fe3O4) 

4). Визначаємо v(Al), що вступив в реакцію з Fe3O4: 

8 моль (Al) ─ 9 моль (Fe) 

х3 ─ 0,18 моль (Fe) 

х3 = 0,16 моль (Al) 

5) Визначаємо v(Al) у вих. суміші: 0,04 + 0,16 = 0,2 моль (Al) 

m(Fe3O4) = 0,06•232 = 13,92 (г); 

m(Al) = 0,2•27 = 5,4 (г); 

m(суміші) = 13,92 + 5,4 = 19,32 (г). 
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%72%100
32,19

92,13
)( 43 OFew ; 

%28%100
32,19

4,5
)( Alw . 

Відповідь: w(Fe3O4) = 72%; w(Al) = 28%.                               (15 

балів) 

Задача 5. 

1). Мсуміші = 8,5•2 = 17 (г/моль) 

Нехай вихідної суміші було 1 моль, тоді: 









1)()(

17)(2)(28

2

2

HvCOv

HvCOv

 

)(6,06,01.)..(

)(423,0577,01)(

)(577,0
26

15
)(

15)(26

17)(22)(28

17))(1(2)(28

)(1)(

2

2

мольсумгазкінцv

мольHv

мольCOv

COv

COvCOv

COvCOv

COvHv















 

CO + 2H2 ↔ CH3OH 

Зменшення V пройшло на 0,4 моль, тоді: 

1 моль CH3OH ─ 2 моль 

х ─ 0,4 моль 

х = 0,2 моль (CH3OH) 

Для утворення 0,2 моль CH3OH вступило в реакцію 0,4 моль СО і 

0,4 моль H2 

v(CH3OH) = v(СО) = v(H2) = 0,2 моль; 

v(СО у рівнов. суміші) = 0,577 – 0,2 = 0,377 (моль); 

v(H2 у рівнов. суміші) = 0,423 – 0,4 = 0,023 (моль); 

v(CH3OH у рівнов. суміші) = 0,2 моль. 

Визначаємо склад рівноважної суміші в об’ємних процентах (φ): 
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%.83,62%100
6,0

377,0
)(

%;83,3%100
6,0

023,0
)(

%;33,33%100
6,0

2,0
)(

2

3







CO

H

OHCH







 

Відповідь: φ(CH3OH) = 33,33%; φ(СО) = 3,83%; φ(H2) = 62,83%. (20 

балів) 

 

Задача 6. 

Нехай v(С4Н10) = х моль; v(С3Н6) = у моль; v(С4Н8) = z моль. 

m(С4Н10) + m(С3Н6) + m(С4Н8) = 43,6 г; 

v(Br2) = 56/80 = 0,35 моль. 

C4H10 + Br2 (1)

CH3 CH CH2 + Br2 CH3 CHBr CH2Br (2)

C CH2 + Br2 

CH3

CH3

CBr CH2Br 

CH3

CH3

(3)
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Тоді, ).(2,0
14

8,2

8,214

6,4356427,141,26

6,4356)35,0(4245,058).2

)(45,0

8,035,0

8,0)35,0().1

35,0

8,0

6,43564258

35,0

.8,0
54

6,43
.)(

;/5,544,22433,2.)(

;35,0)()( 8463

мольz

z

zz

zz

мольx

zzx

zzx

zy

zyx

zyx

zу

мольсумv

мольгсумМ

мольHCvHCv





































 

Тоді: 

).(92,174,228,0.)(

).(2,0)(

);(15,02,035,0)(

;45,0)(

84

63

104

лсумV

мольHCv

мольHCv

мольHCv









 

Визначаємо склад вихідної суміші в об’ємних процентах: 

/%25%100
8,0

2,0
)(

%;75,18%100
8,0

15,0
)(

%;25,56%100
8,0

45,0
)(

84

63

104







HC

HC

HC







 

Відповідь: φ(С4Н10) = 56,25%; φ(С3Н6) = 18,75%; φ(С4Н8) = 25%. 

(15 балів) 
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Всеукраїнська олімпіада юних хіміків – 2013 

ІІІ етап (обласний) 

Теоретичний тур 

11 клас 

Задача 1. Закінчити рівняння хімічних реакцій та скласти 

відповідність між хімічною реакцією та каталізатором: 

1) СН3-СН2-СН3 + Сl2 → А) Ni 

2) С6Н6 + Br2 → Б) УФ-світло 

3) CH3COOH + CH3OH → В) AlCl3 

4) CH3-C≡CH + H2O → Г) H2SO4 (конц.) 

5) CH3CHO + H2 → Д) HgSO4 

(5 балів) 

Задача 2. Суміш вуглецю та сірки спалили в надлишку кисню, в 

результаті чого отримали газову суміш, що містить 6 грам оксидів. 

Після контакту газової суміші з ванадієвим каталізатором (ванадій 

(V) оксид) маса суміші оксидів становила 6.4 грам. Останню суміш 

пропустили через 171 грам 20%-го розчину барій гідроксиду. 

 1). Визначити склад (%) вихідної суміші вуглецю та сірки. 

 2). Визначити масові частки речовин у розчині після поглинання 

суміші барій гідроксидом.(10 балів) 

 

Задача 3. Вихідні концентрації NO та Cl2 в системі 2NO + Cl2↔ 

2NOCl складають відповідно 0.5 моль/л та 0.2 моль/л. 

1). Обчисліть константу рівноваги, якщо до моменту 

встановлення рівноваги прореагувало 20% нітроген (ІІ) оксиду. 

2). Визначити маси солей, що утворяться при реакції 

рівноважної кількості хлору з гарячим розчином калій гідроксиду. 

(10 балів) 

Задача 4. Етиленовий вуглеводень А окиснили водним розчином 

калій перманганату, в результаті чого добули речовину В, водний 

розчин якої використовується для охолодження двигунів 

внутрішнього згорання. При окисненні В надлишком купрум (ІІ) 

оксиду одержали сполуку С, яка здатна окислюватися надлишком 

свіжоприготованого арґентум (І) оксиду до сполуки D. Нагрівання D 

призводить до утворення газу Е, що поглинається баритовою водою з 

утворенням осаду, та сполуки F, що здатна окислюватися арґентум (І) 

оксидом. 
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1). Визначте сполуки А - F, якщо на титрування розчину, що 

містить 4.05 грам сполуки D, витрачено 14.4 грам 25%-го розчину 

натрій гідроксиду. Напишіть рівняння відповідних реакцій та назвіть 

речовини А - F. 

2). Запропонуйте альтернативний метод одержання сполуки С. 

3). Напишіть рівняння реакції поліконденсації сполуки В з 

терефталевою (пара-бензендикарбоновою) кислотою та вкажіть 

застосування отриманого полімеру. 

(15 балів) 

Задача 5. При сплавлянні натрієвої солі ароматичної карбонової 

кислоти А з натрій гідроксидом отримано речовину Б, яка має велике 

значення в органічному синтезі. Дія еквімолярної кількості хлору в 

присутності  алюміній хлориду (кислота Льюїса) на сполуку Б 

утворюється речовина В, яка взаємодіє з хлорметаном в присутності 

надлишку металічного натрію, утворюючи суміш трьох сполук Г, Д, 

Е. Речовина Г при окисненні хромовою сумішшю (калій дихромат та 

концентрована сульфатна кислота) утворює ароматичну кислоту Є 

(%С 68.85; %Н 4.92; %О 26.63), яка в реакції з натрій гідроксидом 

утворює сіль А. 

1). Визначити структуру сполук А - Є. Напишіть рівняння 

відповідних хімічних реакцій та назвіть всі сполуки. 

2). Напишіть рівняння хімічної реакції сполуки Е з нітратною 

кислотою (каталізатор конц. сульфатна кислота) у співвідношенні 1 : 

2, якщо відомо, що Е відноситься до ізольованих діаренів. 

3). Вкажіть механізм хлорування сполуки Д і вкажіть 

застосування в медицині продуктів еквімолярного хлорування. 

4). Вкажіть об’єм (мл) 0.02 М розчину калій дихромату, 

необхідного для одержання 0.3904 грам кислоти Є. 

(20 балів) 

Задача 6. Запропонуйте схеми перетворень: 

A

B

H2O, Hg2+

C

I
2
 / NaOH

- NaI
- H2O

D + E

E
Br

2
(1:1)

F
Zn

G
CH

3
CHO / H

2
O

- ZnOHBr
H

H
2
SO

4
ð-í

I
t

0

J
HBr

K
- H2O

, 
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якщо відомо, що А і В (%С 88.89; %Н 11.11) є структурними 

ізомерами положення. Речовина D дає позитивну пробу Бейльштейна. 

Речовини E, F, G, H є солями, а I, J, K відносяться до карбонових 

кислот. 

1). Визначити структуру А - К. Напишіть рівняння відповідних 

хімічних реакцій. 

2). Запропонуйте рівняння хімічної реакції визначення галогену 

за Бейльштейном для сполуки D. 

3). Наведіть інтервал хімічних зсувів, мультиплетність та 

інтегральне співвідношення інтенсивностей сигналів протонів у 

спектрі ПМР для ізомерів А і В. 

(20 балів) 

Розв’язки 

Задача 1 

1)   СН3-СН2-СН3 + Сl2 → СН3-СНCl-СН3 + HCl Б) УФ-світло  

2) С6Н6 + Br2 → С6Н5Br + HBr В) AlCl3 

3) CH3COOH + CH3OH → CH3COOCH3+ H2O Г)H2SO4 (конц.) 

4)  CH3-C≡CH + H2O → CH3-C(O)-CH3 Д) HgSO4  

5) CH3CHO + H2 → CH3CH2OH А) Ni  

 

Задача 2 

1. 

C + O2 → CO2 

                          V2O5 

S + O2 → SO2   →   SO3 

m = 6.4 - 6 = 0.4 (г) за рахунок оксигена. 

 (O) = 0.4 / 16 = 0.025 моль 

 (O) =  (SO2) =  (SO3) =  (S) = 0.025 моль 

m (SO2) = 0.025 * 64 = 1.6 (г) 

m (СO2) = 6 – 1.6 = 4.4 (г) 

 (СO2) = 4.4 / 44 = 0.1 моль  

 (С) =  (СO2) = 0.1 моль 

m (С) = 0.1 * 12 = 1.2 (г) 

m (S) = 0.025 * 32 = 0.8 (г) 

 (С) = 1.2 / 2 = 0.6 (60%) 
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 (S) = 0.8 / 2 = 0.4 (40%) 

2.  

СO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓+ H2O 

 

SO3 + Ba(OH)2 → BaSO4↓+ H2O 

 (СO2) = 1 (Ba(OH)2) =  (BaCO3) = 0.1 моль 

 (SO2) = 2 (Ba(OH)2) =  (BaSO4) = 0.025 моль 

3 (Ba(OH)2) = 0.1 + 0.025 = 0.125 моль 

m (Ba(OH)2) = 0.125 * 171 = 21.375 (г) прореагувало 

mр.р. (Ba(OH)2) = 0.2 * 171 = 34.2 (г) в розчині 

m (Ba(OH)2) = 34.2 - 21.375 = 12.825 (г) залишилося 

m (BaCO3) = 0.1 * 197 = 19.7 (г) 

m (BaSO4) = 0.025 * 233 = 5.825 (г) 

m р-ну = 171 + 6.4 – 19.7 – 5.825 = 151.875 (г) 

 (Ba(OH)2) = 12.825 / 151.875 = 0.0844  (8.44%) 

 

Задача 3 

1. 

2NO + Cl2↔ 2NOCl 

 (NO) = 0.5 * 0.2 = 0.1 моль прореагувало NO 

 (Cl2) = 0.1 / 2 = 0.05 моль прореагувало Cl2 

 (NOCl) = 0.1 моль 

Якщо не враховувати зміну об’єму, то рівноважні концентрації: 

С (NO) = 0.4 моль/л 

С (Cl2) = 0.15 моль/л 

С (NOCl) = 0.1 моль/л 

                           [NOCl]
2
           0.1

2
 

Крівноваги = ----------------- = ------------- = 0.416 

                         [NO]
2
 * [Cl2]    0.4

2
 * 0.15 

 

2.   

 0.15                    0.25    0.05 

3Cl2 + 6KOH = 5KCl + KClO3 + 3H2O 

 

m (KCl) = 0.25 * 74.5 = 18.625 (г) 
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m (KClO3) = 0.05 * 122.5 = 6.125 (г) 

 

Задача 4 

1. 

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O →  3C2H4(OH)2 + 2MnO2 +2KOH 

   (A)- етилен  (етен)                (B) – етиленгліколь (1,2-етандіол) 

C2H4(OH)2 + 2CuO → OHC-CHO + 2Cu + 2H2O 

    (C) – гліоксаль (етандіаль) 

OHC-CHO + 2Ag2O → HOOC-COOH + 4Ag 

    (D) – щавлева (етандіова) кислота   

HOOC-COOH → HCOOH + CO2 

        (F) – мурашина (метанова) кислота 

CO2 + Ba(OH)2  → BaCO3↓+ H2O 

 

    0.045    0.09        

HOOC-COOH + 2NaOH → NaOOC-COONa + 2H2O 

 

mр.р. (NaOH) = 0.25 * 14,4 = 3.6 (г) в розчині 

 

 (NaOH) = 3.6 / 40 = 0.09 моль 

 

М (кислоти) = 4.05 / 0.045 = 90 г/моль – щавлева кислота D 

2.  

С6Н6 (озонування з наступним відновним гідролізом) → 3 OHC-

CHO 

3.  

HO-CH2-CH2-OH + HOOC-C6H4-COOH →  

→ H(-O-CH2-CH2-OOC-C6H4-CO-)nOH + nH2O 

Полімер лавсан. Використання в легкій промисловості. 

 

Задача 5 

 

1. 

C:H:O = 7:6:2, отже це бензенова кислота 

С6Н5-СООН + NaOH → С6Н5-СООNa + H2O 

(Є) бензенова кислота     (А) – натрієва сіль бенезенової кислоти  

             (бензоат натрію) 
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С6Н5-СООNa + NaOH → С6Н6 + Na2CO3 

     (Б) -бензен 

С6Н6 + Cl2 → С6Н5Cl + HCl 

   (В) - хлорбензен 

С6Н5Cl +CH3Cl + Na → С6Н5CH3 + CH3-CH3 + С6Н5-С6Н5 + NaCl 

    (Г)хлорбензен  (Д) етан     (Е) дифеніл 

 

С6Н5CH3 + K2Cr2O7 + H2SO4 → С6Н5-СООН + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 

H2O 

(Є) бензенова кислота      

 

2.  

С6Н5-С6Н5 + 2HNO3 (кат.конц.H2SO4) → п,п-O2N-С6Н4-С6Н4-NO2+ 

2H2O 

Можливо о,п та о,о. 

 

3. 

CH3-CH3+ Cl2 → CH3-CH2Cl + HCl 

Реакція прохотікає за механізмом радикального заміщення SR  

      h 

Cl2 → 2Cl* 

CH3-CH3+ Cl*→ CH3-CH2* + HCl 

CH3-CH2* + Cl2 → CH3-CH2Cl + Cl* 

Використання хлоретану  - місцевий анестетик. 

4.  

   0.0032   0.0032 

С6Н5CH3 + K2Cr2O7 + 4H2SO4 → С6Н5-СООН + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 

5H2O 

 (С6Н5-СООН) = 0.3904 / 122 = 0.0032 моль 

V (K2Cr2O7) = 0.0032 / 0.02 = 0.16 (л) = 160 (мл) 

 

Задача 6 

1. 

C:H = 4:6. Отже, умові задачі підходять ненасичені вуглеводні 1-

бутин та 2-бутин. 
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Br
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CHI
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O
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O
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O
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OHCH
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2.  

4CHI3 +8CuO + O2 → 4CO2 + 2H2O + 4CuI + 4CuI2 

 

3.  

Спектр ПМР А і В: 

CH3-C≡C-CH3   

один синглет еквівалентних протонів груп CH3 з інтенсивністю 6 з 

хімічним зсувом в області 2-3 м.ч. 

СН≡С-СН2-СН3   

синглет групи СН≡ з інтенсивністю 1 з хімічним зсувом в біля 2 

м.ч.; 

квадруплет групи СН2  з інтенсивністю 2 з хімічним зсувом в 

області 2.5-3.5 м.ч.; 

триплет групи СН3 з інтенсивністю 3 з хімічним зсувом в області 

1.0-2.0 м.ч.; 

 

Всеукраїнська олімпіада юних хіміків – 2015 

ІІІ етап (обласний) 

Теоретичний тур 

8 клас 

Задача 1.   (5 балів) 

Для реакції    C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O    заповнити 

пропуски: 

А) кількість речовини:     4 моль +   ...    =   ...   +  ...  ; 

Б) маси:      ...   +  ...     =  ...    +   72 г;   

В) об’єми:      ...   +  40 л =  ...    +    ... ; 

Г) кількість молекул:    ...   +   ...   = 6*10
20

 + ... . 
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Відповіді: 

А) 4 моль C3H8+ 20  моль O2 (5*4) =  12 моль CO2 (3*4) +  16  моль 

H2O (4*4);  ( 1бал) 

Б) маси:  ν(H2O) = 72г/18 (г/моль) = 4моль   

За рівнянням реакції: 4 моль H2O  → 1мольC3H8 → 5моль O2 

→ 3моль CO2 

 М(C3H8)=44 М(O2)=32 М(CO2)=44  М(H2O)=18 

44 г C3H8  +  160 г O2 (5*32)   =  132 г  CO2 (3*44) +   72 г H2O (4*18);  

( 1бал) 

В) об’єми:  якщо усі реагенти знаходяться у газовій фазі, то 

об’єми реагуючих речовин пропорційні їх стехіометричним 

коефіцієнтам   

8 л  C3H8+  40 л O2 (8*5) =  24 л г  CO2 (8*3)   +    32 л H2O (8*4) ; ( 

1бал) 

Г) кількість молекул:   через NA= 6*10
23

моль
-1

   

6*10
20 

/6*10
23

 = 0,001 моль CO2 → 0,001/3=0,000333 моль C3H8 

(або1/3*10
-3

 моль) → 0,001*5/3 = 0,001665 моль (або5/3*10
-3

 моль)  O2 

→ 0,001*4/3 =0,001333 моль (або 4/3*10
-3

 моль) H2O 

К-сть молекул: 2*10
20

 C3H8  +   10*10
20

 O2   = 6*10
20

 г  CO2 + 8*10
20

  

H2O  (2 бали) 

 

Задача 2.   (10 балів) 

Дано речовини 

A – H2S; B –  O2; C – H2O; D – S; E – SO2; F – H2; G – SO3; H – H2SO4. 

Запишіть рівняння реакцій за їх участю за нижчевказаними схемами, 

розставте коефіцієнти. Врахуйте, що схеми перетворень описують 

реальні процеси, що проходять при помірних умовах (атмосферний 

тиск, температура не вище 1000 
о
С).  

Відповіді: 

1. 2H2S (газ) + O2 (газ) → 2H2O (рід) + 2S (тв); 

2. 2H2S (газ) + 3O2 (газ) → 2H2O (газ) +2SO2 (газ); 

3. O2 (газ) + S (тв) → SO2 (газ); 

4. 2H2S (газ) + SO2 (газ) → 2H2O (рід) + 3S (тв); 

5. O2 (газ) + 2H2 (газ)→ 2H2O (газ) ; 

6. S (тв) + H2 (газ) → H2S (газ); 

7. O2 (газ) + 2SO2 (газ) → 2SO3 (газ); 

8. H2O (рід) + SO3 (рід) → H2SO4 (рід); 

9. H2S (газ) + H2SO4 (рід) → 2H2O (рід) + S (тв) + SO2 (газ). 
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Для рівняння 2 вкажіть загальну суму коефіцієнтів.  2+3+2+2= 9 

 (по 1 балу за рівняння + 1бал за суму коеф.) 

 

Задача 3.   (10 балів) 

При нагріванні 2,46 г кристалогідрату MgSO4*nH2O до 150 
о
С його 

маса зменшилась на 1,08 г, а при подальшому нагріванні до 200
 о

С він 

повністю дегідратувався і його маса становила 1,20 г. Визначити 

склад кристалогідрату і продуктів його термолізу.  

Відповіді: 

Склад кінцевого продукту: MgSO4 (безводна сіль) 

М(MgSO4) = 24+32+16*4 = 120 г*моль
-1      

 
(1б) 

m(MgSO4)=1,20г     тоді ν(MgSO4) = 1,20/120= 0,01 моль 

(2б) 

 m(H2O)=2,46 г - 1,20 г = 1,26 г  тоді ν(H2O) = 1,26/18= 0,07 моль 

  0,01 моль MgSO4  –––   0,07 моль H2O 

  1 моль MgSO4       ––––   7 моль H2O 

Склад кристалогідрату: MgSO4*7H2O (2 б) 

При нагріванні до 150 
о
С  виділилось 1,08 г H2O = 1,08/18 = 0,06 моль 

(2б) 

У проміжному продукті залишилось 0,07-0,06=0,01 моль H2O(1б) 

  0,01 моль MgSO4  –––   0,01 моль C 

  1 моль MgSO4       ––––   1 моль H2O 

Склад проміжного кристалогідрату:  MgSO4*H2O (2 б) 

 

Задача 4.   (15 балів) 

У стакан, що містить 1 л води, добавили  7,1 г  суміші натрію та 

натрій гідриду. В результаті реакції виділилося  5,6 л  газу (при н.у.). 

1. Написати рівняння реакцій. 

2. Знайти масові частки речовин, що знаходяться у суміші.  

3. Визначити масові частки речовин, що знаходяться у розчині. 

Відповіді: 

2Na + 2 H2O = 2NaOH +  H2↑ 

NaH +  H2O = NaOH +  H2↑      (2 б) 

Виділився водень кількістю речовини ν(H2) = 5,6/22,4 = 0,25 моль (1 

б) 

2 моль Na    ––––   1 моль H2↑ 

1 моль NaH  ––––   1 моль H2↑ 

(згідно рівнянь реакцій) 
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Нехай у суміші m(Na) = x,   тоді  m(NaH) = (7,1 – x) 

ν(Na) = x/23 моль          

x/23 моль  Na ––– ½*x/23 моль H2   

M(NaH) = (23+1) = 24   →     ν(NaH) = (7,1 – х )/24 

 (7,1 – х )/24  моль NaH ––– (7,1 – х )/24  моль H2 (2 б) 

всього виділилося 5,6 л = 0,25 моль Н2 

 

Основне рівняння  

x/46 + (7,1 – х )/24 = 0,25 

24x+ 326,6 – 46x =  276 

22x = 50,6    x = 2.3  

m(Na) = 2,3г    m(NaH) = 7,1-2,3 = 4,8г 

Масові частки:    ω(Na) = 2,3/7,1=0,324    ω(NaH) = 4,8/7,1= 0,676 

 (5 б) 

У розчині знаходиться NaОH кількістю (2,1/23 + 4,8/24) = 0,3 моль 

  m(NaОH) = 0,3*40 =12 

Маса розчину = 1000г + 7,1г – (2*0,25)г =1006,6г  

ω(NaОH) = 12/1006,6 = 0,0119      (5 б) 

 

Задача =  5.   (10 балів) 

 

Виконати перетворення.  Вказати умови, при яких відбуваються ці 

реакції. 

 

  
Запропонувати формулу речовин Х  та У 

Написати рівняння реакцій. Вказати молярну масу речовини У. 

Відповіді: 

Ca + 2 H2O = Ca(OH)2 +  H2↑ 

2Ca + O2 = 2CaO    X →CaO 

CaO + 2 H2O = Ca(OH)2  

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 +H2O Y →CaCO3 

Ca(OH)2 + 2 HCl = CaCl2 + H2O 

CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + H2O + CO2 

CaCO3 + H2O + CO2 = Ca(HCO3)2 
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Ca(HCO3)2 →t
o
→ CaCO3 + H2O + CO2 

Ca(HCO3)2 + 2 HCl = CaCl2 + 2H2O + 2CO2 

Молярна маса Y:  М(CaCO3) = 40+12+16*3 = 100 

(по 1 балу за рівняння + 1 бал за  М(CaCO3) 

 

Задача 6.   (20 балів) 

У колбу, що містить 100 г води, помістили 1,95 г калію. Після 

завершення реакції в одержаний розчин додали 5,00 г мідного 

купоросу CuSO4*5H2O. Випав осад блакитного кольору. 

1. Написати рівняння реакцій, що протікають у колбі. 

2. Визначити об’єм газу, що виділився (за н.у.) та масу осаду, що 

випав. 

3. Знайти масові частки речовин, що знаходяться у розчині.  

4. Яку реакцію матиме розчин (кисла, нейтральна чи лужна)? 

Відповіді: 

1.  2K + 2H2O = 2KOH +  H2↑ 

CuSO4 + 2KOH = Cu(OH)2 ↓+ K2SO4    (2 б) 

2. ν(K) = 1,95/39 =  0,05моль  

ν(CuSO4*5H2O) = 5.00/(64+32+16*4+5*(2*1+16)) =5/250= 0.02 

моль 

1 моль К    ––––   1 моль КОН –––  0,5 моль Н2     

0,05 моль К ––>   0,05 моль КОН ––– 0,025 моль Н2 

V(H2) = 0,025*22.4 = 0,56 л (н.у.)     (5 б) 

 2 моль КОН  ––––   1 моль CuSO4   ––– 1моль Cu(OH)2  

 х моль КОН ––––  0,02 моль CuSO4  ––– у моль Cu(OH)2  

  х = 0,04 моль, отже КОН у надлишку 

0,02 моль CuSO4  –––> 0,02 моль Cu(OH)2 

M(Cu(OH)2  = 64 + 2*(1+16) = 98 г/моль      (5 

б)  

 отже  m(Cu(OH)2) = 0.02*98 = 1,96 г 

3. Надлишок КОН = 0,05 – 0,04 = 0,01 моль   

У розчині будуть міститись КОН (0,01 моль) та K2SO4 (0,02 моль) 

 m(КОН) = 56*0,01 = 0,56 г  

m(K2SO4) = (39*2+32+16*4)*0.02= 3,48 г 

Маса розчину = 100 г + 1,95 г +5 г – (2*0,025) г – 1,96 г = 104,94 г  

ω(КОH) = 0.56/104,94 = 0,00534  

ω(K2SO4) = 3,48/104,94  = 0,0332      (7 

б) 
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4. Реакція розчину – лужна ( 0,01 моль КОН)      (1 

б) 

 

Задача 7.  (10 балів) 

До суміші газів (N2 з CH4 ) об’ємом 100 мл додали 100 мл кисню 

(кисень взятий у надлишку) і підпалили. Після закінчення реакції і 

конденсації водяної пари об’єм газів становив 120 мл. Об’єми газів 

виміряні при однакових умовах. Визначити об’ємну частку азоту у 

вихідній суміші. 

Відповіді: 

Азот (N2) не горить, У надлишку кисню  CH4  згорить повністю 

 

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O     (2 б) 

  

Нехай у вихідній суміші містилось x мл CH4  на спалювання 

якого використано 2x мл О2 і утворилося x мл СО2. Після конденсації 

водяної пари у суміші газів присутні: азот, непрореагований кисень та 

карбон диоксид.   

До реакції: 

 V(CH4) = x   V(N2) = (100 – x)  V (O2) = 100   (2 б) 

Після реакції: 

 V(O2) = (100 – 2x )  V (CO2) = x      V(N2) = (100 – x) 

Основне рівняння  

x + (100 – 2x )  +  (100 – x )  = 120     (4 б) 

2x = 200 – 120  x = 40      

V(CH4) = x = 40 мл   

V(N2) = (100 – x) = 60 мл 

φ(N2) = 60/100 = 0,6         (2 б) 

 

 

 Всеукраїнська олімпіада юних хіміків – 2015 

ІІІ етап (обласний) 

Теоретичний тур 

9 клас 

Задача 1 

Сплав Zn і Al масою 10,06 г розчинили у надлишку розчину 

сульфатної кислоти. При додаванні до утвореного розчину надлишку 

NH4OH утворився осад масою 2,34 г. Визначте масову частку Zn у 

сплаві (у %, з точністю до десятих). 
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(15 б) 

Розв’язок 1: 
 2442 .)( HZnSOрSOHZn  

 

  х2, г                         5,13 г 
 234242 3)(32 HSOAlSOHAl  

2•27 г                        342 г 
OHSONHZnOHNHZnSO 246344 6])([6   

       х1, г                                 2,34 г 

42434342 )(3)(26)( SONHOHAlOHNHSOAl   

      342 г                                2•78 г 

г
г

гг
x 13,5

156

34,2342
1 


  

г
г

гг
x 81,0

342

13,554
2 


    )(Alm  

гггZnm 25,981,006,10)(   

%9,91%100
06,10

25,9
)( 

г

г
Zn  

Відповідь: 91,9 %. 

 

Задача 2 

Суміш газів CO2, CO і O2 об’єм 11,2 л (н.у.) запалили в результаті 

чого об’єм суміші зменшився до 10,64 л (н.у.). Визначте масову 

частку СО у суміші, (у %, з точністю до десятих), якщо об’ємна 

частка О2 становить 50 %. 

(10 б) 

Розв’язок 2: 
 22 OCO  

COCO2  

лллV 56,064,102,11   

    х        0,56 л 

22 22 COOCO   

44,8 л     22,4 л 

л
л

лл
x 12,1

4,22

56,08,44



    ))(( COV  

лOV 6,5
%100

%502,11
)( 2 


  

ллллCOV 48,412,16,52,11)( 2   
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%10%100
2,11

12,1
)( 

л

л
CO  

%40%100
2,11

48,4
)( 2 

л

л
CO  

мольгсумішіМ /4,36
100

1028

100

5032

100

4044
)( 








  

гсумішіm 2,18)(   

моль
мольл

л
CO 05,0

/4,22

12,1
)(   

гмольгмольCOm 4,1/2805,0)(   

%7,7%100
2,18

4,1
)( 

г

г
CO  

 

Відповідь: 7,7 %. 

Задача 3 

Газ, що виділився при обробці гідриду кальцію водою 

пропустили над розжареним оксидом Феруму(ІІ). В результаті цього 

маса оксиду зменшилася на 32 г. Скільки грам гідриду кальцію було 

взято? Напишіть відповідні рівняння реакцій.                                                             

(10 б) 

Розв’язок 3: 
1 моль                                    2 моль 

 2222 2)(2 HOHCaOHCaH       (1) 

OHFeHFeO 22                          (2) 

мольгCaHM /42)( 2  ; 

мольгFeOM /72)(  ; 

По (2) із 72 г утв. 56 г Fe; 

гm 165672   
Отже: 

72 г – 16 г 

Х г – 32 г 

гХ 144
16

3272



 ,           гFeOm 144)(   

По (2): на 72 г FeO треба 22,4 дм
3
 Н2 

На 144 г - Х 
38,44

72

4,22144
дмХ 


  

Отже )2(8,44)( 3

2 мольдмHV   

По (1): 42 г CaH2 – 44,8 л H2, отже )1(42)( 2 мольгCaHm  . 
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Відповідь: 42 г (1 моль). 

 

Задача 4 

Через водний розчин «вапняного молока», що містить 1 моль 

лугу, пропустили 28 дм
3
 СО2. Визначте масу осаду, який утворився 

внаслідок цього.                                                                                                    

(10 б) 

Розв’язок 4: 
   1 М          1 М         1 М 

OHCaCOCOOHCa 2322)(   

 

0,25 М   0,25 М                 0,25 М 

23223 )(HCOCaOHCOCaCO   

МCO 25,1)( 2   
МCaCO 75,025,01)( 3   

гCaCOm 7575,0100)( 3   

Відповідь: 75 г. 

 

Задача 5 

Хімічний елемент Е утворює в певних умовах 3 газоподібні 

продукти, густина яких за воднем D(H2) рівна 17; 32; 40; які здатні 

взаємодіяти між собою, а розчиняючись у воді – утворювати кислоти. 

Визначте, про які гази йде мова та запишіть відповідні реакції їх 

добування та взаємодії між цими газами.                                                                                         

(10 б) 

Розв’язок 5: 
M(H2S)=34 г/моль, D(H2)=17; 

M(SO2)=64 г/моль, D(H2)=32; 

M(SO3)=80 г/моль, D(H2)=40; 

1) OHSSOSH 222 232  ; 

2) OHSSOSH 232 343  ; 

3) 3222 SOHOHSO  ; 

4) 4223 SOHOHSO  . 

Добування: 

1)  SHFeClHClFeS 222 ; 

2) 22 SOOS  ; 

або OHSONaClHClSONa 2232 22  ; 

3) 3

,

22 22 SOOSO katT ; 
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або  342722 SOSONaOSNa T ; 

або 32252 2 SOVOSOOV   

 

Задача 6 

5,6 л безбарвного газу з відносною молекулярною масою на 3,4 % 

меншою, ніж відносна молекулярна маса повітря, спалили у 

надлишку кисню. Продукти згорання пропустили через 10%-ний 

розчин їдкого натру з густиною 1,1 г/см
3
. При цьому утворився 

розчин кислої солі. Який об’єм розчину лугу було використано, якщо 

відомо, що продукти згорання вихідного газу воду не містять? 

Відповідь округліть до цілих. 

(15 б) 

Розв’язок 6: 
М(газу)=0,966•29=28 г/моль – азот N2, або етилен C2H4, або 

чадний газ СО. 

222 22 NOON   - кисла сіль не утворюється; 

OHCOOHC 22242 223   - продукти спалювання містять воду; 

22 22 COOCO   - задовольняє умову задачі. 

лCOVCOV 6,5)()( 2   

32 NaHCOCONaOH   

Х, г – 5,6 л 

40 г – 22,4 л 

г
л

лг
X 10

4,22

6,540



  

гNaOHm 10)(   

гнурm 1001010)(   

3

3
91

/1,1

100
)( см

смг

г
нурV  . 

Відповідь: 91 см
3
. 

 

Задача 7 

При прожарюванні 80 г безводного сульфату трьохвалентного 

елемента одержано його оксид масою на 24 г менше молярної маси 

елемента. Визначте невідомий елемент.                                               

(10 б) 

Розв’язок 7: 

332342 3)( SOOESOE   

Нехай молярна маса елемента – х г/моль, 

80 г – (х-24) г; 
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(2х+288) г – (2х+48) г; 

80•(2х+48)=(2х+288)•(х-24); 

160х+3840=2х
2
+288х-48х-6912; 

2х
2
+80х-10752=0 

Х=56 г/моль – Fe. 

Відповідь: Fe. 

 

 

Всеукраїнська олімпіада юних хіміків – 2015 

ІІІ етап (обласний)-Теоретичний тур 

10 клас 

Задача 1. (10 балів) 

300 мл суміші деякого вуглеводню з аміаком додали надлишок кисню 

і підпалили. Після повного спалення об’єм одержаної суміші газів 

становив 1250 мл. Після конденсації парів води він скоротився до 550 

мл, після обробки аміаком – до 250 мл, з яких 100 мл припадає на 

азот. Об’єми усіх газів виміряні за однакових умов. Визначте 

формулу вуглеводню та вкажіть його молекулярну масу. 

Розв’язок. 

СхНу+zNH3+O2(надл.) → хСO2+(y/2+3z)H2O+(z/2)N2+O2(залишок) 

За умовою задачі: 

V(N2)=100 мл 

V(H2O)=1250-550=700 мл 

V(CO2)=550-250=300 мл 

При спалюванні аміаку на 100 мл виділеного N2 утворюється 300 мл 

Н2О, що слідує з реакції: 

2NH3+1,5O2=N2+3H2O 

Отже, об’єм води що утворився з вуглеводню буде складати:  

700-300=400 мл 

Суміш 3СО2+4Н2О утворюється при спалюванні вуглеводню 

 С3Н8 (С3Н8+ 10О2) 

Формула вуглеводню С3Н8, молекулярна маса 44. 

 

Задача №2. (15 балів) 

Тверда, нерозчинна у воді складна неорганічна речовина (А) при 

нагріванні до високої температури розкладається із виділенням газу 
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(Б) та речовини (В), остання розчиняється у воді утворюючи сполуку 

(Г), що забарвлює лакмус у синій колір, а її нейтралізований розчин 

забарвлює полум’я спиртівки в зелений колір.  

При взаємодії водної суспензії (А) із сульфатною кислотою 

утворюється біла, нерозчинна у воді та кислотах речовина (Д) та 

розчин речовини (Е). Отриманий, після видалення (Д) шляхом 

фільтруванням, розчин речовини (Е) виділяє йод із калій йодиду та 

знебарвлює розчин калій перманганату із виділенням газу (Б). 

Вкажіть речовини позначені буквами та запишіть відповідні рівняння 

реакцій.  

Варіант розв’язку: 

2BaO2↓→2BaO+O2↑ 

BaO+H2O=Ba(OH)2   

(нейтралізація, наприклад: Ba(OH)2+HCl=BaCl2+2H2O, солі барію 

забарвлюють полум’я в зелений колір) 

BaO2↓ +H2SO4→BaSO4↓+H2O2 

H2O2+2KI+H2SO4=K2SO4+I2+2H2O 

5H2O2+2KMnO4+3H2SO4=5O2↑+K2SO4+2MnSO4+8H2O 

 

А- BaO2;  Б - O2;  В – BaO;  Г- Ba(OH)2;   Д- BaSO4; 

 Е- H2O2 
 

Задача №3 (10 балів) 

2,00 г фосфатного добрива повністю розчинили у хлоридній кислоті, 

після чого осадили фосфати у формі магній амоній ортофосфату. 

Отриманий осад відфільтрували, промили і прожарили при 1000-1050 

ºС до постійної маси отримавши 1,00 г продукту (при прожарюванні 

виділяється газ, розчин якого забарвлює лакмус у синій колір).  

Розрахуйте масову частку орто-фосфатної кислоти в добриві та 

запишіть відповідні рівняння реакції.   

Розв’язок  

 

Mx(PO4)y HCl   y H3PO4 

H3PO4+MgCl2+3NH4OH = MgNH4PO4↓+2NH4Cl+3H2O 

2MgNH4PO4 t  Mg2P2O7+NH3↑+H2O↑ 

Mr(Mg2P2O7)=222,55 

Mr(H3PO4)=98,00 
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ω(H3PO4), %= 100
2

722

72243 




добриваmOPMMr

OPMgmPOHMr

)(

)()( =2∙98,00∙1,00∙100/2,00/222,55 

= 44,04 % 

 

Задача № 4 (10 балів). 

Напишіть рівняння, що відповідають вказаним перетворенням, (в 

речовинах вказаних буквами міститься один і той же елемент), 

Розставте коефіцієнти, назвіть продукти реакції: 

Д  2CO  В+(Г)   )( яохолодженнKOH Б(газ)   )(, нагріванняOCrK 722  A KOH  Г 

(Mr=74,5) 

        ↓+КBr 

Г + (жовто-бурий продукт) 

жовто-бурий продукт з KBr – це бром, який витісняється із солей 

хлором 

2KBr+Cl2=2KCl+Br2  Мr (Г) =74,5  що відповідає KCl 

KOH+HCl=KCl+H2O 

K2Cr2O7+14HCl=2CrCl2+2KCl+3Cl2+7H2O 

Cl2+2KOH =KClO+KCl+H2O 

KClO+CO2+H2O=HClO+KHCO3 

А – HCl (хлорид на кислота), Б- Cl2 (хлор), В – KClO калій хлорат(І), 

Г- KCl, калій хлорид;  Д- HClO (хлоратна (І) кислота, чи гіпохлоритна 

кислота) 

  

Задача № 5 (10 балів) 

До 5 г суміші мідного та залізного порошку долили надлишок 

хлоридної кислоти. При цьому виділився газ, який при спалюванні на 

повітрі утворив 0,36 г води. Знайдіть масові частки міді та заліза в 

суміші та запишіть рівняння реакції.   

Розв’язок  

Fe+2HCl =FeCl2+H2↑ 

Cu  не взаємодіє з HCl в звичайних умовах. 

Тому вся вода отримана при спалюванні гідрогену (водню) 

отримується із заліза. 

2Н2+О2=2Н2О 

ν(Н2О)=0,36/18=0,02 моль = ν(Fe) 

m(Fe)=Mr(Fe)∙ ν(Fe)=55,8∙0,02=1,116 г 

ω(Fe)=1,116/5=0,2232 

ω(Cu)=1-0,2232=0,7768 
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Задача №6. (10 балів) 

При спалюванні невідомої речовини масою 8,1 г в атмосфері кисню 

утворились азот, карбон (IV) оксид і вода масою: 4,2 г; 13,2 г; 2,7 г 

відповідно. Визначте формулу речовини, якщо її густина за повітрям 

складає 0,931.  

Розв’язок 

ν(N2)=4,2/28=0,15, що відповідає 0,3 моль N у речовині. 

ν(Н2О)=2,7/18=0,15  що відповідає 0,3 моль Н у речовині. 

ν(CO2)=13,2/44=0,3  

Mr(CxHyNz)=0,931∙29=26,999=27 г/моль. 

Отже формула речовини: HCN  

 

Задача №7 (15 балів) 

У результаті розчинення певної маси срібла у розчині нітратної 

кислоти з масовою часткою кислоти 70% вона зменшилась до 50%. 

До одержаного розчину долили таку ж масу хлоридної кислоти з 

масовою часткою гідроген хлориду 5%. Одержаний осад 

відфільтрували. Обчисліть масові частки розчинених речовин в 

одержаному фільтраті. 

Варіант розв’язку. 

Ag+2HNO3=AgNO3+NO2↑+H2O 

Позначимо х=m(HNO3) що провзаємодіяла, тоді для 100 г розчину: 

))(2/()())(2/()())(()(

))((
)(

3233поч32

ва-поч3

кінц3
HNOMrxOHMrHNOMrxAgNOMrxHNOmOHm

xНNOm
HNO






 

05,16
126/18126/170)70(30

)70(
5,0 






xxx

x
г 

Залишилось: 70-16,05= 53,95 г нітратної кислоти, 

21,66 г AgNO3 

30+2,29 =  32,29 г H2O 

маса отриманого розчину при взаємодії 100 г вихідного складе 

53,95+21,66+32,29=107,9 г 

Що відповідає 20,07% AgNO3, 29,93% H2O та 50% HNO3. 

 

AgNO3  +  HCl  =AgCl↓+HNO3 

170 36,5 

У 100 г ν(AgNO3)=20,07/170=0,118 моль  ν(HCl) =5/36,5=0,137 моль  
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0,137-0,118=0,019 моль. Отже, HCl є в надлишку, залишок після 

осадження складає 0,694 г 

Кінцевий розчин міститиме:  

Нітратну кислоту  масою 0,118∙63 =7,434  + 50 =57,43 г (масова 

частка 31,37%) 

Вода 29,93+95=124,93 г ( масова частка  68,25%) 

Хлоридна кислота = 0,694 г  ( масова частка 0,38%) 

Сумарна маса розчину = 183,05 г. 


