Анкета-заявка
учасника Всеукраїнської олімпіади з хімії у 2018 році
у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)_______________________________
________________________________________________________________

Паспорт (свідоцтво про народження) ________________________________
(серія, номер, ким та коли виданий)

___________________________________________________________________________

Контактний телефон ______________________________________________
Електронна адреса________________________________________________
Адреса для листування ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Навчальний заклад (повне найменування) _______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Клас, група________________________________________________________________

□ Даю згоду на обробку моїх персональних даних
□ З Порядком організації та проведення Всеукраїнської олімпіади з хімії в
ХНПУ імені Г.С.Сковороди у 2018 році ознайомлений(а)

Дата заповнення __________________________________________________________

Підпис учасника Олімпіади _______________________________________________

Завдання заочного туру
Всеукраїнської олімпіади з хімії Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди для професійної орієнтації вступників на
основі повної загальної середньої освіти у 2018 році
1.

Позначте стрілками електрони в графічній схемі електронної будови
атома Цирконію:
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2.

3.

Відповідь повинна бути набрана в текстовому редакторі або написана від
руки, сфотографована та прикріплена у вигляді фотографії до
електронного листа.
Позначте умови, які зміщують рівновагу в бік продуктів реакції:
(∆H<0).
2NO(г.) + Cl2(г.) ⇔ 2NOCl(г.) + Q
А) збільшення тиску,
Б) зменшення тиску,
В) збільшення концентрації хлору,
Г) збільшення температури,
Д) зменшення температури.
Відповідь (вказати літери вибраних відповідей):
Визначити тривалентний елемент, в оксиді якого масова частка
елементу становить 70%
Відповідь:

4.

5.

6.

Визначити масу осаду (в грамах), який утвориться при зливанні розчинів,
які містять 43,18г калій йодиду і 20,95г плюмбум нітрату.
Відповідь:
г
З якими із наведених речовин реагуватиме ацетатна (оцтова) кислота:
A) СО ; Б) Na ; В NaOH ; Г) Na2CO3 ; Д) NaCl.
Відповідь:
Використовуючи метод електронного балансу, перетворіть схему реакції:
FeSO4+KMnO4+ H2SO4→ на хімічне рівняння.
Вкажіть суму коефіцієнтів:

7.

Напишіть рівняння відповідних реакцій, за допомогою яких можна
здійснити наступні перетворення, запишіть рівняння в іонній формі,
назвіть речовини, вкажіть умови їх проведення
натрій нітрит
↑
амоніак→нітроґен (ІІ) оксид → нітроґен (ІV) оксид → нітратна кислота
→ амоній нітрат
Відповідь повинна бути набрана в текстовому редакторі або написана від
руки, сфотографована та прикріплена у вигляді фотографії до
електронного листа.

8.

При взаємодії хлоридної кислоти з 8г доломіту (nCaCO3·mMgCO3)
утворилося 3,68г CO2. Визначте масову частку (%) MgCO3 у доломіті.
Рішення повинно бути набрано в текстовому редакторі або написано від
руки, сфотографовано та прикріплено у вигляді фотографії до
електронного листа.

9.

Назвіть сполуку за міжнародною номенклатурою:
CH3
H3C CH CH2 CH2 CH CH2 CH3
C2H5

Відповідь:
10. Зразок алкену нормальної будови з подвійним зв’язком біля першого
атома Карбону масою 5,6 г приєднав бром масою 16 г. Визначити
формулу алкену та назвати його за міжнародною номенклатурою.
Відповідь:
1) графічна формула алкену:

2) назва сполуки:
11. Який об’єм етину (н.у.) утвориться при взаємодії 50г технічного СаС2,
який містить 5% інертних домішок, з водою.
Відповідь: V(етину)=

л.

