
10 клас 
І рівень 

1. Напишіть повні форми реакцій та розставте коефіцієнти, склавши електронний 
баланс: 
a) H2O2 O2  (pH = 0) 
б) MnO4

– + C2O4
2– CO2 + Mn2+  (pH = 0) 

в) MnO4
– + CH3CH2OH CH3CHO + MnO2  (pH = 14) 

 
2. Напишіть структурні формули (по два приклади) органічних сполук, які, на Вашу 
думку, містяться в живій природі, і належать до таких класів: 
а) карбонові кислоти; 
б) спирти; 
в) амінокислоти. 
 
3. 0.800 г суміші, що містить лише SrCO3 та BaCO3, розчинили в надлишку сильної 
кислоти. При цьому утворилось 0.211 г CO2. Скільки процентів SrCO3 в суміші (за 
масою)? Для розрахунків вважайте, що весь карбон в суміші переходить в CO2 при 
розчиненні в кислоті. 
 

ІІ рівень 
4. В якому відношенні одна до одної (конституційні ізомери, ідентичні сполуки, 
енантіомери, діастереомери, конформери) знаходяться сполуки в таких парах: 

 
а) 
 
 
 

б) 
 
 
 
 
 

в) 

 
 

5. Сполука А – білого кольору, містить свинець. При нагріванні вона утворює жовту 
сполуку В та безбарвний газ, що реагує з вапняною водою з утворенням білого 
осаду. Якщо В нагрівати на повітрі при 470 °С декілька годин, то утворюється 
багряна сполука С, що містить 90.66% свинцю та 9.34% кисню за масою. Сполука 
С при нагріванні з розбавленою нітратною кислотою дає розчин безбарвної 
сполуки D та коричневий осад E. Якщо до розчину D добавити розчин NaOH, 
утворюється жовтий желатиноподібний осад F, який з надлишком лугу дає 
безбарвний розчин сполуки G. Сполука E реагує з концентрованою соляною 
кислотою з утворенням білого осаду І та зеленого газу J. Сполука І розчинна в 
гарячій воді, але нерозчинна в холодній, та утворює розчинні комплексні йони, такі, 
як К з надлишком хлорид-йонів. З йодидом калію J утворює коричневий розчин 
сполуки L, який при інтенсивному перемішуванні забарвлює гексан в інтенсивний 
пурпурний колір. Сполука D з йодидом калію утворює жовту речовину М; ця 



сполука нерозчинна в холодній воді, але в гарячій утворює прозорий розчин. 
Визначте сполуки А-М, напишіть рівняння хімічних перетворень, про які йдеться. 
Реакції між йонами запишіть в йонній формі. 
 

ІІІ рівень 
6. В 1940 році інженери-хіміки однієї із зарубіжних фірм розробили апарат для 
одержання циклопентадієну з його димеру. Димер циклопентадієну пропускали 
через нагріті до 200 °С залізні трубки з метою одержання мономеру. Але 
одночасно з бажаною сполукою, яка за нормальних умов є прозорою рідиною, 
утворювалася тверда сполука X рудого кольору, що наче іржа, забивала трубки і 
виводила апарат з ладу. Аналіз сполуки дав такі результати: %С 64.56; %Н 5.42; 
%Fe 30.02. Аналіз не допоміг визначити будову сполуки, що завдала немало 
клопоту інженерам. Але через 11 років шотландські хіміки Кілі і Посон 
опублікували спосіб одержання її в лабораторії. Іх стаття була поштовхом до 
лавиноподібної кількості робіт вчених в новій області хімічних досліджень.   
а) Запропонуйте будову сполуки X. Чим принципово відрізнялася ця сполука від 
більшості відомих на той час органічних сполук? 
б) Зобразіть відомі Вам схеми реакцій отримання X в лабораторії. 
в) Напишіть схеми реакцій, що характеризують хімічні властивості X. 
г) Яку будову має димер циклопентадієну? 
 
7. Надлишок міді реагує з 50% нітратною кислотою з утворенням голубого розчину 
сполуки А та бурого газу В. Якщо розчин А розбавити водою та обережно 
добавити розчин гідроксиду натрію, утворюється желатиноподібний осад сполуки 
С, що при нагріванні дає чорну тверду речовину G. Додавання концентрованого 
розчину амоніаку до С приводить до утворення темно-синього розчину, що містить 
йон D. Діючи концентрованою соляною кислотою на С отримують зелений розчин 
йону Е, який при розбавлянні водою утворює розчин йону F. Якщо газ В 
пропускати у воду, утворюється суміш кислот Н та І за реакцією 
диспропорціювання. Визначте сполуки А-І, напишіть рівняння хімічних 
перетворень, про які йдеться. Чому для утворення С розчин А треба розбавити 
водою та обережно додавати розчин гідроксиду натрію? Що утвориться, якщо 
розчин А не розбавляти водою? 
 


