
Завдання дистанційного етапу олімпіади з хімії 2022

1. У кухонній шафці у склянках без етикеток перебувають білі сипкі речовини.
Всі етикетки від них відклеїлися та змішалися. На етикетках було написано:
«крохмаль»,  «сіль»,  «сода»,  «лимонна  кислота»,  «очищувач  для  труб»,
«крейда». Допоможіть юному хіміку визначити, що в яку банку насипано,
використовуючи побутовий посуд і речовини, які є на кухні та в домашній
аптечці. 
Визначати  речовини  на  смак  не  можна,  адже  не  всі  з  них  є  харчовими
продуктами, а деякі з них можуть призвести до летальних наслідків.
Наведіть схему ідентифікації запропонованих речовин, за потреби напишіть
рівняння реакцій.

2. Ефірна олія троянди у своєму складі містить понад 50 різних речовин, але
основними  «носіями  аромату»  вважають  дигідрогераніол,  а  також
ароматичний  первинний  спирт.  Маси  елементів,  що  містяться  у  складі
спирту,  відносяться  як  С : Н : О = 48 : 5 : 8.  Встановіть  формулу  цього
ароматичного спирту і назвіть його.

3. Мідний купорос – багатофункціональний засіб у садівництві. Зокрема його
використовують  як  фунгіцид  для  боротьби  з  грибами-паразитами  на
плодових деревах.  Для цього готують водний розчин мідного купоросу з
масовою часткою солі 1%. Обчисліть маси мідного купоросу та води, які
необхідно використати для приготування такого розчину, щоб обприскати в
саду 10 яблунь. Норма витрати фунгіциду — 2 л на одне дерево. Густина
води 1 г/см3.

4. Внаслідок окиснення вуглеводню С9Н10 «бромною» водою реакційна суміш
знебарвлюється. Внаслідок окиснення його калій перманганатом у водному
розчині  реакційна  суміш  теж  знебарвлюється,  бо  при  нагріванні
утворюється  бензойна  кислота,  а  на  холoді – 3-фенілпропан-1,2-діол.ді  –  3-фенілпропан-1,2-діол.
Встановіть будову та назвіть речовину С9Н10. Наведіть схеми всіх вказаних
реакцій. 

5. Запропонуйте реагенти, які необхідно використати для одержання таких 
продуктів реакцій: 
а) … → Al2O3 + Fe 
б) …→ SO2 + H2O 
в) …→ Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O 



г) … → KCl + KClO3 + H2O 
За  допомогою  методу  електронного  балансу  доберіть  коефіцієнти  до
рівнянь реакцій та вкажіть у кожній реакції окисник і відновник.

6. Внаслідок послідовних хімічних перетворень утворилась речовина D,  що
називається ... .

Напишіть усі рівняння реакцій та назвіть за міжнародною номенклатурою
речовини А, В, С та D.

7. Амонійна  силітра  –  добриво, яке  широко  використовуюєть  у сільському
господарстві  завдяки  високому  вмісту  нітрогену  у  його  складі.
Запропонуйте спосіб одержання амонійної селітри з простих речовин і води.
Напишіть відповідні рівняння реакції та вкажіть умови одержання речовин;
назвіть види хімічних зв’язків, завдяки яким утворюється складна речовина.
Обчисліть вміст нітрогену у складі амонійної селітри.

8. Розчин, у якому містився натрій гідроксид масою 10 г, змішали з розчином,
який  містив  сульфатну  кислоту  масою  10,3 г.  Вкажіть,  яким  є  числове
значення  рН  утвореної  суміші  розчинів:  а) більше 7;  в) дорівнює 7.
б) менше 7. Відповідь аргументуйте. 

9. Одна робоча бджілка за один політ здатна принести нектар масою до 50 мг.
Однак, поки бджола перебуває  у польоті до свого вулика, вона харчується
цим нектаром. Якщо летіти потрібно далеко, то бджола приносить близько
35 % від тої маси, що зібрала. Нектар містить 9% глюкози C6H12O6 і 12,5%
цукрози C12H22O11.  Обчисліть, скільки молекул глюкози та скільки молекул
цукрози може принести одна бджола за один виліт до вулика, зважаючи на
те, що політ був тривалим?

10. Виведіть математичний вираз (формулу) константи рівноваги для реакції:
N2 + O2 ⇆ 2 NO; ΔН > 0
Проаналізуйте, як зміститься стан рівноваги цієї реакції за умов: збільшення
концентрації N2; зменшення концентрації NO; збільшення концентрації O2;
зниження  температури;  підвищення  температури;  підвищення  тиску;
зниження тиску. 


