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 2019 навчальному році
1.

Позначте стрілками електрони в графічній схемі електронної будови атома
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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:
2SO2(г)+O2(г)⇔2SO3(г) + Q
(∆H<0).
А) збільшення тиску,
Б) зменшення тиску,
В) збільшення концентрації кисню,
Г) збільшення температури,
Д) зменшення температури.
Відповідь (вказати літери вибраних відповідей):
Визначити хімічний елемент VI групи, у вищому оксиді якого масова частка
елементу становить 40%.
Відповідь:
Визначити масу осаду (в грамах), що утвориться при зливанні розчинів, які
містять 16 г купрум (II) сульфату і 25 г натрій гідроксиду.
Відповідь:
г
З якими із наведених речовин реагуватиме етанол:
A) СО ; Б) Na ; В H2O ; Г) O2 ; Д) CH3COOH (+ конц. H2SO4).
Відповідь:
Використовуючи метод електронного балансу, перетворіть схему реакції:
Na2SO3+KMnO4+H2O→ на хімічне рівняння.
Вкажіть суму коефіцієнтів:
Напишіть рівняння відповідних реакцій, за допомогою яких можна здійснити
наступні перетворення, запишіть рівняння в іонній формі, назвіть речовини, що
утворилися, вкажіть умови проведення реакцій:
Zn → ZnSO4 → ZnCl2 → Zn(OH)2 → Na2ZnO2 → Zn(NO3)2 → O2.
Відповідь повинна бути набрана в текстовому редакторі або написана від руки,
сфотографована та прикріплена у вигляді фотографії до електронного листа.

8.

При розчиненні в хлоридній кислоті 50 г сплаву магнію з алюмінієм
виділилося 48,25 л водню. Визначте масову частку (%) металів у сплаві.
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:
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Відповідь:
10. Алкен нормальної будови містить подвійний зв’язок при першому атомі
Карбону. Зразок цього алкену масою 2,8 г приєднав бром масою 8 г. Визначте
формулу алкену і назвіть його за міжнародною номенклатурою.
Відповідь:
1) графічна формула алкену:

2) назва сполуки:
11. Визначте масову частку домішок у зразку кальцій карбіду, з 200 г якого було
одержано 56 л ацетилену (етіну) (н.у.). Практичний вихід ацетилену складає
90 %.
Відповідь: ω(домішок) =

%.

Додаток 1 до Умов участі
у Всеукраїнських олімпіадах
ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Анкета-заявка
учасника Всеукраїнської олімпіади
з _____________________________________________ у 2019 році
(вказати предмет Олімпіади: математика, біологія, хімія, географія)

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю) __________________________________
Дата народження ____________________________________________________
Паспорт (свідоцтво про народження) ____________________________________
(серія, номер, ким та коли виданий)

____________________________________________________________________
Контактний телефон: _________________________________________________
Адреса електронної скриньки: _________________________________________
Адреса для листування: _______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Повна загальна середня освіта (11(12)класів):
Навчаюсь у ______________________________________________________
(вказати повне найменування навчального закладу, клас, рік закінчення)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Закінчив(ла) ______________________________________________________
(вказати повне найменування навчального закладу, рік закінчення)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Даю згоду на обробку моїх персональних даних як учасника Олімпіади
З Умовами участі у Всеукраїнській олімпіаді ХНПУ імені Г.С. Сковороди у
2019 році ознайомлений(на)

Дата
заповнення

Підпис учасника
Олімпіади

