
Завдання дистанційного етапу  

Всеукраїнської олімпіади ЦДПУ ім.В.Винниченка  

з хімії (2018 рік) 

Шановний учасник Олімпіади! 

Ви маєте змогу оформити свою роботу одним з наведених нижче способів: 

- у середовищі  MS Word (будь-якої версії); 

- на папері. У цьому випадку готову роботу відсканувати або 

сфотографувати. 

 

У верхній частині аркуша відповіді зазначити:  

Робота з хімії 

учня (учениці) указати назву навчального закладу 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

 

Файли із вмістом роботи відправити на адресу olimpiada@kspu.kr.ua 

 

1. Виконайте тестові завдання.  

У завданнях 1-10 потрібно вибрати  всі правильні відповіді.  

 
1. Молярний об’єм рідкої води становить (за н. у.) 

А. 18 г/моль    Б. 22,4 л/моль    В. 0,018 л/моль    Г. 1 кг/л 

2. Газ бутан С4Н10  
А. легший за повітря в 2 рази    

Б. важчий за повітря в 2 рази    

В. легший за повітря в 29 разів 

Г. важчий за повітря в 29 разів 

3. Солі, що НЕ взаємодіють із барій хлоридом у водному розчині 

А. ферум(ІІ) карбонат 

Б. ферум(ІІІ) нітрат 

В. магній сульфат 

Г. калій ортофосфат 

Д. аргентум ацетат 

4. Укажіть ряд формул речовин із ковалентним полярним зв’язком 
А NH3, PCl5, NaCl 
Б H2S, CS2, CO2 
В CO2, CuO, Na2S 

Г CO, N2, SO2 
5. Виберіть формулу кислоти, яка може утворювати кислі солі: 

A HNO3  Б H3РO4  В HF   Г HClO4 
6. Укажіть речовину А, яка бере участь у реакції, що відповідає скороченому йонному 

рівнянню  

А + 3Н+ = Al3+ + 3H2O: 
A AlCl3  

Б Al(OH)3  
В Al(NO3)3  
Г Al2O3 
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7. Установіть відповідність між типами дисперсних систем та агрегатним станом їхніх 

компонентів (дисперсного середовища та дисперсної фази): 
1 суспензія A рідина — рідина 
2 емульсія Б газ — рідина або тверда речовина 
3 аерозоль В рідина — газ 
4 піна Г рідина — тверда речовина 

 Д газ — газ 
8. Установіть послідовність розташування електролітів у порядку зменшення їхньої сили: 

 

A HСlО4  Б H3PO4   В HNO2  Г H2CO3 
 

9. Визначте масу натрій сульфату, у якій міститься 12 моль атомів Оксигену: 
А  442 г           Б  284 г           В  172 г                Г  426 г 

 

10. Визначте густину газу за гелієм, якщо 1 л деякого газу за н.у. має масу 3,17 г: 
А  17,00           Б  17,75           В  18,00                Г  18,45 

 

 

2. Завдання 11-15 з відкритою відповіддю. Вони передбачають записи 

розв’язків задач та розрахунків. 

 

11. Атомна маса елемента А  в 1,6875 разів більша ніж атомна маса елемента В. 

Різниця відносних атомних мас елементів А і В дорівнює 11. Складіть формулу 

сполуки, що складається з елементів А і В. 

12.  Напишіть рівняння реакцій у молекулярній та іонній формах відповідно до 

схеми перетворень: 

ферум (ІІІ) нітрат 
↑ 

ферум (ІІІ) сульфат  ферум (ІІІ) гідроксид   ферум (ІІІ) оксид ферум (ІІІ) 

хлорид 

 
ферум (ІІІ) хлорид 

13. Бак легкового автомобіля вміщує 20 л бензину (ρ = 0,75). Масові частки 

октанових і гептанових ізомерів дорівнюють відповідно 20 та 80%. Визначте об’єм 

повітря в м3, що складається з 80% азоту і 20% кисню (за об’ємом), необхідний для 

спалювання цієї кількості бензину. 
 

14. Елемент утворює вищій оксид складу ЕО3. З Гідрогеном цей же елемент 

утворює летку сполуку, масова частка Гідрогену в якому складає 5,88%. Розрахуйте 

відносну атомну масу елемента та назвіть його. 

 

15. У трьох склянках без етикеток містяться концентровані розчини кислот: 

сульфатної, нітратної та хлоридної. Запропонуйте спосіб розпізнавання кислот за 

допомогою одного реактиву. Наведіть рівняння відповідних реакцій. Зазначте їх 

зовнішні ефекти.  
 

3. Завдання 16  передбачає  практичне використання теоретичних знань 

та логічний аналіз хімічного експерименту 
 



16. 1.     Перегляньте відео досліду  https://www.youtube.com/watch?                 

v=FR30FA7s7TY термічного розкладання малахіту та дайте   відповідь на                   

питання та підтвердіть відповідними рівняннями реакцій. 

2.    Чому пробірку з малахітом закріплюють злегка вниз отвором? 

3.    З якою метою використовували зневоднений купрум (ІІ) сульфат і які зміни 

відбулися з ним після закінчення реакції? Утворення якої речовини 

підтверджують ці зміни? 

4.    Як змінилося забарвлення малахіту? Чому? 

5.    Чому підплигують кристалики малахіту? 

6.    Краплинки якої рідини з'явилися на стінках пробірки? 

7.    Чому помутніла вапняна вода? 

8.    Які зміни відбулися в пробірці після тривалого нагрівання? Що за речовина 

чорного кольору  утворилася? 

8.    Поява блакитного забарвлення розчину після додавання сульфатної 

кислоти  до чорного залишку в пробірці пояснює утворення якої речовини? 

2.     Поясніть результати дослідів та методику проведення експерименту. 

Напишіть рівняння реакцій. 

 

 

Критерії оцінювання: 

1-10 завдання -5 балів 
11 – 15 завдання - 7 балів 

16 задання -15 балів 
 

Загальна сума балів 100. 
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