LV Обласна олімпіада юних хіміків (м. Львів, 7–8 лютого 2015 р.)
9 клас
Задача 1 (9 балів)
Цирконій – сріблясто-білий блискучий перехідний метал. Особливістю
цирконію є стійкість до корозії, тому цей метал  незамінний компонент сплавів для
атомної енергетики, літако-, автомобіле- та ракетобудування, а також для
виробництва особливо стійкої кераміки і санітарного фаянсу. Найважливішим
цирконієвмісним мінералом є циркон. Україна володіє третім за розміром запасом
циркону в світі (після Австралії та ПАР). Циркон − силікат цирконію, який містить
49,73 % Цирконію і 15,30 % Силіцію (за масою).
Один з промислових способів одержання цирконію з циркону полягає у тому, що
суміш циркону і коксу обробляють хлором за 900–1000 ºC. Отриманий цирконій(IV)
хлорид відновлюють магнієм у гелієвій атмосфері й одержують губку металевого
цирконію. Губку очищають, розплавляють у вакуумних дугових печах і формують
компактні ковкі злитки.
1. Визначте хімічну формулу циркону.
2. Напишіть рівняння хімічних реакцій, які відбуваються під час одержання
цирконію з циркону.
3. Скільки тонн руди циркону, яка містить 12,3 мас. % порожньої породи, треба
переробити, щоб одержати 100 т цирконію, якщо фактичний вихід металу становить
95,5 %?
4. Губки цирконію завжди забруднені іншим металом, який дуже важко
видалити. Який це метал і чому він залишається у губці?
Задача 2 (13 балів)
У кросворді зашифровано певний хімічний 1
термін. Розв’яжіть кросворд та дайте визначення 2
хімічної властивості, зашифрованої у ньому. 3
Сполуки яких елементів виявляють таку 4
5
властивість?
Для трьох різних хімічних елементів наведіть 6
приклади їхніх сполук, які виявляють таку 7
властивість. Для сполук одного з елементів 8
проілюструйте
зашифровану
властивість 9
рівняннями хімічних реакцій, які можуть 10
відбуватися у розчинах і розплавах (хоча б чотири 11
12
рівняння).
1. Спосіб відновлення металів з їх оксидів за
допомогою алюмінію

2. Сукупність хімічних реакцій, що відбуваються в живих організмах. 3. Процес
синтезу органічних сполук з вуглекислого газу та води з використанням енергії
світла. 4. Хімічний процес, під час якого елемент (або сполука) віддає електрони. 5.
Елемент, що має електронну конфігурацію зовнішнього рівня 4d55s2. 6. Тип атомів з
однаковим зарядом атомних ядер. 7. Вихідна речовина, яка бере участь в хімічній
реакції. 8. Лужний елемент, катіони якого забарвлюють полум’я у жовтий колір. 9.
Ковкий, легкоплавкий, дуже м'який метал сріблясто-білого кольору. Подібний за
хімічними властивостями з алюмінієм і галієм. 10. Значення префіксу гепта-. 11.
Синонім слова і. 12. Тридцять перша літера української абетки
Задача 3 (19 балів)
Проаналізуйте наведену схему
хімічних перетворень та визначте
речовини А, Б, В, Г, Д, Ж.
Складіть та урівняйте рівняння
реакцій 1−11, а також 1а, 7а і 8а.
Задача 4 (10 балів)
На спалювання 48 л пропан-бутанової суміші витратили 294 л кисню (н.у.). Обчисліть
масові частки компонентів вихідної суміші вуглеводнів. Яка кількість теплоти
виділилася в результаті спалювання цієї суміші? Стандартні ентальпії утворення
речовин наведені у таблиці.
Речовина
СО2
Н2О(г)
С3Н8
С4Н10
ΔН, кДж/моль
−393,3
−216,3
−103,8
−126,4
Задача 5 (16 балів)
Наважку суміші двовалентних металів М1 та М2 масою 1 г ((М1)=0,5)
повністю розчинили у розбавленій хлоридній кислоті, внаслідок чого одержали 632,2
см3 водню (н.у.). Визначте природу металів та запишіть рівняння реакцій, що
відбувалися. Для правильного розв’язання задачі використовуйте атомні маси
елементів, взяті з точністю до десятих.
Задача 6 (13 балів)
В ексикатор, який містив 10 г осушувача – безводного натрій сульфату,
поставили склянку з насиченим розчином магній сульфату масою 200 г. Внаслідок
поглинання парів води натрій сульфат перетворюється на Na2SO4×10H2O. Скільки
грамів MgSO4×7H2O виділиться з розчину після закінчення гідратації натрій
сульфату, якщо розчинність MgSO4 за температури досліду становить 35,5 г на 100 г
води? Скільки грамів MgSO4∙7H2O додатково випаде в осад внаслідок охолодження
одержаного розчину до 0ºС, якщо розчинність MgSO4 за 0ºС становить 22,0 г на 100 г
води?

