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8 клас
1. Періодична система.
Використовуючи Періодичну систему розгадайте кросворд. Запишіть відповіді та ключове
слово. Номер відповіді повинен відповідати номеру запитання кросворду. Відповіді на запитання №3,
№4 підтвердьте розрахунками.
1. Елемент, атом якого має на 7 електронів
більше, ніж іон Магнію.
2. Елемент, відносна атомна масса якого в два
рази більше його порядкового номера.
3.Елемент утворює з воднем летку водневу
сполуку, формула якої ЕН2. Про який елемент
ідеться, якщо відомо, що в його атома на три
електронні рівні більше, ніж в атома,
найпоширенішого в природі елемента?
4. Елемент, розташований у 4 періоді, має
оксид ЕО, з Гідрогеном утворює солеподібну
сполуку ЕН2.
5. Елемент, утворює метал, який дав назву
історичній епосі.
6. Один з елементів, властивості якого були
передбачені Менделєєвим.
7. Елемент названий на честь частини світу.
8. Елемент, входить більш ніж до 170
мінералів. З часом вироби з цього металу і
його сплавів вкриваються темно-зеленою
плівкою.
9. Елемент, який обов’язково входить до
складу оксидів.

10. Елемент, назва якого в перекладі з давньогрецького означає «сморідний». Сполуки речовини, яку
утворює цей елемент, заспокійливо діють на нервову систему.
11. Елемент утворює метал, більша частина якого йде на виробництво припоїв і сплавів, стійкий до
дії харчових кислот.
12. Елемент, відносна атомна маса якого приблизно дорівнює порядковому номеру.
(12 балів)
2.Шкільний експеримент.
У лабораторії термічним розкладом калій перманганату масою 31,6 г здобули твердий залишок
масою 28,4 г і кисень, яким наповнили колбу, використавши метод витискування води.
У металеву ложечку помістили шматочок фосфору масою 2,48 г, розжарили його в полум’ї
нагрівного приладу й внесли в колбу із зібраним киснем. Речовини прореагували повністю.
Утворилася сполука А, у якій Фосфор виявляє свою максимальну валентність.
Після цього в колбу додали гарячу воду й збовтали до повного розчинення в ній речовини А.
Утворився розчин масою 392 г, у якому розчинена речовина Б масою 7,84 г.
До здобутого розчину по черзі внесли індикаторні папірці.
А. Про які фізичні та хімічні явища йдеться в тексті.
Б. Складіть рівняння всіх хімічних реакцій, про які йдеться в тексті, зазначте їх типи й
опишіть явища, які їх супроводжують.
В. Перелічте всі прості речовини, про які йдеться в тексті, зазначте їх хімічні формули та
назви. До металів чи неметалів вони належать?
Г. Обчисліть масу здобутого кисню.
Д. На якій властивості кисню грунтується його збирання методом витискування води?
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Е. Як можна довести наявність кисню в колбі?
Є. Обчисліть масу речовини А.
Ж. Розрахуйте масову частку речовини Б в утвореному розчині.
З. Укажіть кольори індикаторів (лакмус, метиловий оранжевий, фенолфталеїн) у розчині
речовини Б.
(12 балів)
3. Речовина із Гідрогену і Оксигену.
Складна речовина Х, у молекулі якої на один атом Оксигену припадає один атом Гідрогену, є
нестійкою рідиною, яка необмежено змішується з водою. Відносна молекулярна маса речовини Х
вдвічі більша за відносну молекулярну масу амоніаку.
Складіть молекулярну і структурну формулу речовини Х. Охарактеризуйте зв’язки в молекулі
цієї речовини.
Що станеться, якщо у водний розчин речовини Х внести дрібку манган(IV) оксиду? Запишіть
рівняння реакції.
Розчин речовини Х використовується в медицині. Знайдіть маси розчину речовини Х
(w(X)=3%) і води, які потрібно взяти для приготування 150 г розчину з масовою часткою речовини Х
1%.
(12 балів)
4. Оксид і гідроксид.
Оксид двовалентного металу масою 3,06 г повністю розчинили в 100 мл води і отримали
розчин гідроксиду даного металу з масовою часткою 3,32%. Визначте формулу вихідного металу.
Складіть рівняння реакції взаємодії оксиду з водою. Підтвердіть свою відповідь математичними
розрахунками.
(12 балів)
5. Експеримент із водою
У лабораторії юні хіміки зібрали установку, показану на малюнку. У колбу 2 налили воду і
нагріли до кипіння за допомогою спиртівки 1. Пари, що утворюються, відводили в кварцову трубку 3.
У ту ж трубку були вставлені два залізні електроди, з'єднані з індукційної котушкою 4 для отримання
іскри. Продукти реакції відводили в пробірку 6. Після того, як пробірка 6 була наповнена газом, до
неї піднесли полум'я і почули характерний хлопок.

А. Який газ (або суміш газів) отримали юні хіміки в пробірці 6? Відповідь підтвердіть
рівнянням реакції.
Б. Чому було чути хлопок при підпалюванні газу, зібраного в пробірці 6?
В. Для посилення ефекту вчитель порадив юним хімікам покласти шматки льоду в
кристалізатор із водою 5. Поясніть пораду вчителя. Про посилення якого ефекту йде мова?
(12 балів)

