Завдання ІІ етапу Всеукраїнської хімічної олімпіади 2015-2016 н. р., м. Київ
9 клас
1. Тест
1. Виберіть причину, яка спричиняє виділення газу, коли відкривають пляшку із мінеральною
водою:
А. його розчинність зі зменшенням тиску зменшується;
Б. його розчинність зі збільшенням тиску зменшується;
В. його розчинність зі зміненням тиску не змінюється;
Г. його розчинність із зменшенням тиску збільшується.
2. Вкажіть сумарну кількість протонів і електронів у йоні S2- :
А 34;
Б 32;
В 30;
Д 36.
3. Вкажіть, яку з електронних конфігурацій має бромід-іон:
А 1s22s22р63s23р63d104s24р5; Б 1s22s22р63s23р63d84s24р6;
В 1s22s22р63s23р63d104s24р6;
Г 1s22s22р63s23р63d84s14р7;
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4.

Елемент Е утворює вищий оксид складу Е2O5. Вкажіть формулу відповідної кислоти:
А Н2ЕO4;
Б Н2ЕO3;
В Н3ЕO4;
Г Н3ЕO3;
Д НЕO2

5. Вкажіть, як змінюється полярність зв’язків у молекулах сполук у ряду РН3 — H2S ― HCl:
А збільшується;
Б зменшується;
В не змінюється
Г спочатку збільшується, а потім зменшується; Д спочатку зменшується, а потім збільшується.
6. Алюміній нітрат, кількість речовини якого становить 2 моль, розчинили у воді. Вкажіть сумарну
кількість речовини позитивно і негативно заряджених йонів в утвореному розчині:
А 6 моль;
Б 8 моль;
В 5 моль;
Г 4 моль; Д 7 моль.
7. Встановіть послідовність зростання кількості спільних електронних пар у молекулах:
А С12O7;
Б С12O;
В Р2O5;
Г Р2O3.
8.

Установіть послідовність зменшення масової частки речовини в розчині:
А. 20 г солі у 480 г води; Б. 40 г солі у 360 г води;
В. 15 г солі у 285 г води;
Г. 30 г солі у 120 г води.

9.
Встановіть відповідність між схемою реакції та скороченим йонним рівнянням:
1. Fe2(SO4)3 + KOH →;
А. Fe2+ + S2– → FeS↓;
2. Fe(NO3)2 + K2S →;
Б. Fe3+ + PO43– → FePO4↓;
3. FeCl3 + K3PO4 →;
В. Fe2++ 2OH– → Fe(OH)2↓;
4. FeSO4 + NaOH →;
Г. Fe2+ + 2NO3– → Fe(NO3)2;
Д. Fe3+ + 3OH– → Fe(OH)3↓.
10. Встановіть відповідність між формулою сполуки та типом хімічного зв’язку :
1. K2S;
2. O2;
3. NH3;
4. Al;

А. металічний;
Б. ковалентний полярний;
В. йонний;
Г. донорно-акцепторний;
Д. ковалентний неполярний.
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2. При дії на розчин суміші хлориду та броміду натрію надлишком розчину
арґентум нітрату маса осаду дорівнювала масі арґентум нітрату, що вступив у
реакцію. Визначити склад суміші у відсотках за масою.
3. Яку масу барій хлориду необхідно додати до 100 мл 40% розчину сульфатної
кислоти (густина 1,30 г/мл), щоб добути розчин у якому масова частка
сульфатної кислоти становить 10%
4. Зразок кристалогідрату барій хлориду, забруднений натрій хлоридом, містить
52,7% Барію і 13,8% води. Обчисліть вміст домішок у зразку і формулу
кристалогідрату.
5. У трьох пробірках містяться розчини натрій карбонату, алюміній сульфату та
купрум(ІІ) сульфату. Як розпізнати ці розчини не використовуючи інших
реактивів?
6. Речовини АБ та ВГ є представниками найважливіших класів неорганічних
сполук. Частинки А, Б, В і Г містять по 10 електронів та мають заряд від 2–
до 2+. Запишіть хімічні формули частинок А – Г та сполук АБ та ВГ. Складіть
електронні формули частинок А – Г.
Напишіть рівняння перетворень за схемою (молекулярні та йонні), визначте
речовини X, Y:
+HCl +NaOH
t
ВГ → X → Y → ВГ

