
Інтелектуальні змагання  з хімії - 2018  

І тур 
(кожне завдання оцінюється в 10 балів) 

9 клас  

 

1. За нормальних умов суміш азоту і вуглекислого газу об’ємом 16,8 л має масу 29г. 

Обчисліть масу кожного компонента суміші. 

2. В колбі змішали розчини їдкого натру та сульфатної кислоти. В наслідок цього 

утворений розчин став змінювати колір лакмусу на синій, а після випарювання розчину 

маса солі склала 14,2 г. Поясніть, масу якої речовини можна визначити за цими даними. 

Визначте цю масу.   

3. До розчину, який містив 4,49 г хлориду  невідомого елементу ІІА групи ПСХЕ, додали 

надлишок розчину арґентум нітрату. Маса осаду, який утворився, становить 11,86 г. 

Визначте невідомий елемент. 

 

 

10 клас 

 

1. Суміш водню і ацетилену об’ємом 56 л пропустили над нагрітим каталізатором. 

Ацетилен прореагував повністю, а об’єм суміші, що утворилась, становить 44,8 л. 

Визначте склад газової суміші після реакції, якщо виміри проведені за однакових умов. 

2. В якому об’ємі води треба розчинити продукт спалювання фосфору масою 93г, щоб 

утворився розчин  з масовою часткою ортофосфатної кислоти 49%? 

3. В розчин, який містив 3,2 г катіонів, занурили залізну пластинку масою 50 г. Після 

повного відновлення металу маса пластини збільшилась на 0,8%. Визначте, йони якого 

металу були в розчині. 

 

 

11клас 

 

1.Вуглекислий газ, отриманий після спалювання суміші етану і пропану об’ємом 4,48 л 

(н.у.) і густиною за воднем19,9 ,  пропустили через розчин, що містить 25,6 г їдкого натру. 

Визначте склад і масу продуктів реакції. 

2. Газова суміш складається із двох оксидів, які містять 57,14% та 53,83% Оксигена . 

Густина кожного оксиду  за повітрям складає 0,9655 та 1,034 відповідно, а відносна 

густина газової суміші за воднем дорівнює 14,5. Які гази утворюють таку суміш? 

Відповідь обґрунтуйте. Визначте кількісний склад суміші (% за об’ємом). 

3. Наважку алюмінію нагріли з  оксидом невідомого металу, в наслідок чого утворилось 

28 г  цього металу. Така ж за масою наважка алюмінію розчиняється в хлоридній кислоті з 

утворенням водню об’ємом 16,8 л (н.у.). Визначте невідомий метал.  


