
Інтелектуальні змагання з хімії  серед учнів сільських шкіл - 2019 - ІІ тур 

9 клас  

1. Після спалювання суміші сірководню в кисні і приведення продуктів реакції до 

кімнатної температури утворилась суміш газів, яка містить 46%  за об’ємом 

кисню. Визначити склад (%) вихідної суміші. 

2.  Залізну пластинку масою 60 г помістили в розчин арґентум нітрату масою 800 г 

з масовою часткою солі 12%. Визначити масу пластинки в момент, коли масова 

частка арґентум нітрату в розчині зменшилась в 1,5 разу. (Зміною маси розчину 

можна знехтувати). 

3. Попіл дров містить 28% Кальцію. Зважаючи на те, що Кальцій під час згоряння 

дров повністю переходить у попіл, вирахуйте масову частку Кальцію в дровах, 

якщо масова частка золи становить 1,7% їхньої маси. 

 

10 клас  

1. Масова частка води в суміші мідного та залізного купоросі складає 40%. Визначте 

склад суміші купоросів у % за масою. 

2. Маса суміші магнію, його оксиду та карбонату становила 57,07 г. Після обробки її 

надлишком розбавленої сульфатної кислоти  виділилось 10,8 дм3 газу (н.у.), в 

результаті спалювання якого в необхідній  кількості кисню об'єм суміші зменшився на 

5,9 дм3 (н.у.). Визначте склад вихідної суміші (% за масою). 

3. У якому співвідношенні треба змішати чадний газ з ацетиленом, щоб для повного 

згоряння певного об’єму такої суміші витратився такий самий об’єм кисню?  

 

 

11 клас  

1. Корозія металів – це окисно-відновний процес, в наслідок якого утворюється іржа, 

масова частка металу в якій становить 62%. Розрахуйте масу металу, який перейшов в 

іржу, якщо в результаті корозії маса пластини зросла на 0,85 г. 

2. У процесі виробництва на заводі виникає пил, який у хімічно зв'язаній формі 

містить 7% металів за масою. Частина пилу, в якій є 4 кг металів, затримується 

очисними спорудами, а все інше викидається атмосферу. Вирахуйте масу пилу, що 

поступив в атмосферу, якщо маса затриманої частини становить 85 кг, а масова частка 

металів в ній на 5% більша , ніж у пилу, який випущено в атмосферу. 

3. В наслідок нагрівання суміші купрум(ІІ) нітрату з порошком міді виявилось, що 

маса твердих продуктів дорівнює масі вихідних речовин. Знайдіть масову частку міді 

у вихідній суміші. 

 

Обґрунтований розв'язок кожного завдання оцінюється в 10 балів. 


