Завдання III етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
(Івано-Франківськ – 2015, теоретичний тур)
11 КЛАС

1. Тести. Правильна відповідь на кожне завдання – 0,5 бала. Всього 5 балів.
У завданнях 1.1-1.10 потрібно вибрати одну правильну відповідь.
1 У якому із рядків містяться лише сполуки Cr+6:
А. [Cr(NH3)6]Cl2, KCr(SO4)2·12H2O, MgCr2O4
Б. [Cr(NH3)6]Cl3, Cr2O3, Na3[Cr(OH)6]
В. CrO3, K2Cr2O7, (NH4)2CrO4
Г. Сr2(SO4)3, СrSO4, (NH4)2Cr2O7
2 Унаслідок розчинення калій гідроксиду масою 56 г утворився розчин об'ємом 2 л,
молярна концентрація КОН в якому:
А. 0,5 М; Б. 1,0 М; В. 1,5 М; Г. 2,0 М.
3 Для зміщення хімічної рівноваги в бік утворення димеру в реакції
2NO2 (г.) ⇆ N2O4 (р.); ΔН < 0 необхідно
А. збільшити тиск, охолодити, зменшити концентрацію NO2
Б. збільшити тиск, охолодити, збільшити концентрацію NO2
В. збільшити тиск, нагріти, зменшити концентрацію N2O4
Г. зменшити тиск, нагріти, збільшити концентрацію N2O4
4 Яка із електронних формул відповідає другому збудженому стану атома Хлору:
А. 1s22s22p63s23p53d0
Б. 1s22s22p63s23p43d1
В. 1s22s22p63s23p33d2
Г. 1s22s22p63s13p53d3
5 Укажіть групу речовин, рН розчинів яких є більшим 7:
А. HCl, NaOH, Ca(OH)2, NaCl
Б. KOH, Sr(OH)2, Na2CO3, K2S
В. AlCl3, Na2SO3, HNO3, HI
Г. Ca(OH)2, KOH, AlCl3, K2S
6 Продуктом електролізу водного розчину калій йодиду є:
А. металічний калій і йод;
Б. калій гідроксид, водень, йод
В. калій гідроксид, кисень, йод
Г. калій гідроксид, водень, гідрогеніодид
7 Формула оксигеновмісної кислоти, у якій елемент А проявляє найвищу ступінь
окиснення, – НАО4. Формула леткої гідрогенової сполуки цього елемента буде:
А. НА
Б. Н2А
В. АН3
Г. АН4
8 Тип гібридизації атомів Берилію у сполуці ВеCl2 буде:
А. sp
Б. sp2
В. sp3
Г. dsp2

9 Сірка у хімічних реакціях виявляє властивості :
А. лише окисника
Б. лише відновника
В. окисника та відновника
Г. кислотні
10 Реакція взаємодії 2-метил-2-хлорпропану зі спиртовим розчином КОН
називається реакцією:

A. відщеплення
В. приєднання

Б. заміщення
Г. перегрупування

Задача 1 (5 балів)
Реакція окиснення глюкози дихромат-аніоном у кислому середовищі
описується такою схемою:
Cr2O72- + H+ + C6H12O6 → Cr3+ + CO2 + H2O
1. Урівняти схему методом електронного-йонного балансу.
2. Запропонувати молекулярне рівняння, яке відповідає схемі, використавши як
кислоту H2SO4.
3. Напишіть скорочене йонно-молекулярне рівняння реакції калій дихромату із
концентрованою хлоридною кислотою, враховуючи, що одним із продуктів є сіль
Хрому(ІІ).
Задача 2 (5 балів)
Теплоти згоряння ацетилену і ацетальдегіду за стандартних умов (25°С, 1 атм)
відповідно рівні 1308 кДж/моль і 1171 кДж/моль. Обчисліть ентальпію гідратації
ацетилену за реакцією Кучерова за стандартних умов.
Задача 3 (10 балів)
Суміш алкану, алкіну та алкену об’ємом 11,2 л ( н. у.) може прореагувати з 23,2 г
арґентуму (І) оксиду (в амоніачному розчині) або приєднати 96 г брому. Визначте
масові частки вуглеводню у суміші, якщо відомо, що вони містять однакову кількість
атомів Карбону і 1 л суміші (н. у.) має масу 1,86 г.
Задача 4 (10 балів)
В атома деякого елемента X найвище і однакове значення енергії мають 5
електронів на наступному енергетичному рівні знаходиться 2 електрони. Квантові
числа для одного з них мають наступні значення:
n = 3, l = 2, ml = 2, ms = + 1/2.
1. Що це за елемент?

2. Напишіть значення квантових чисел для електронів даного атома з найнижчою
енергією.
3. Скільки вільних d-орбіталей містить атом даного елемента в нормальному стані.
4. Напишіть електронну формулу даного атома та зобразіть її за допомогою
квантових комірок?
5. X0 утворює нейтральний комплекс з карбон (ІІ) оксидом – [X 2(СО)10]. На основі
електронної будови поясніть утворення такого комплексу.
Задача 5 (10 балів)
Внаслідок реакції обміну у водному розчині між 5,44 г хлориду двохвалентного
металу Х з еквівалентною кількістю нітрату металу Y випав осад середньої солі
масою 5,74 г. Його відфільтрували, а до фільтрату додали надлишок розчину лугу.
Випав жовтий осад Z масою 4,34 г, при прожаренні якого не залишається твердого
залишку, а всі продукти розкладу є простими речовинами.
1. Визначте формули солей металів X і Y.
2. Відповідь підтвердіть рівняння реакцій та обчисленнями.
3. На якому етапі перетворень були порушені правила техніки безпеки? Відповідь
обґрунтуйте.
Задача 6 (15 балів)
При взаємодії речовини А (тетрабромопохідна, молярна маса якої не перевищує
400 г/моль) з цинковим пилом у водно-спиртовому розчині був отриманий
вуглеводень Б, який не містить кратних чи ароматичних зв'язків. Наважку
вуглеводню Б спалили в надлишку кисню, а утворені продукти згоряння
пропустили спочатку через зважену трубку з надлишком фосфор (V) оксиду, а
потім через надлишок вапняної води. При цьому маса трубки з P 2O5 збільшилася на
1,081 г. Осад, що утворився в склянці з надлишком вапняної води, відфільтрували,
висушили і зважили. Його маса становила 7,508 г
1. Напишіть молекулярну формулу вуглеводню Б. Наведіть необхідні розрахунки і
рівняння реакцій.
2. Зобразіть структурні формули всіх теоретично можливих ізомерів Б, що не
містять кратних чи ароматичних зв'язків.
3. Відомо, що для Б можливе існування лише однієї монобромопохідного (без
урахування оптичних ізомерів). Серед наведених Вами в п. 2 структур виберіть ту,
яка задовольняє цю умову.
4. Зобразіть структурну формулу сполуки А, з якої було отримано Б.

