
Задания школьного этапа олимпиады по химии 
1-тур 

 
 

№10-1-2016   4 балла. 
 
Составьте уравнения реакций, соответствующих следующей схеме: 

Ca→CaO→CaH2→Ca(OH)2→Ca(HCO3)2→CaCl2→Ca(OH)2→CaO→CaС2; 
 

№10-2-2016   5  баллов. 
 
Расставьте коэффициенты в схеме следующей  реакции 
KMnO4 + H2O2 + H2SO4= K2SO4 + MnSO4 + H2O + O2. 
 
№10-3-2016  6 баллов. 
 
При пропускании 15,68 л смеси метана, углекислого газа и угарного газа 
через раствор гидроксида калия, взятого в избытке, объем исходной смеси 
уменьшился на 8,96 л (н.у.). Для полного сгорания оставшейся смеси 
потребовалось 6,72 л (н.у.) кислорода. Определите объемные доли 
компонентов в исходной смеси. 
 
№10-4-2016   7 баллов. 
 
Два стакана одинаковой массы, в одном из которых находится 6,00 г 
карбоната кальция, а в другом 6,00 г пирита (FeS2), поместили на две чаши 
весов. К карбонату кальция прилили 50 г 10%-ного раствора соляной 
кислоты. Вычислите массу 45%-ного раствора азотной кислоты, которую 
нужно добавить в другой стакан, чтобы после окончания всех реакций весы 
уравновесились.  
 
№10-5-2016    8  баллов. 
 
Бесцветный газ А, немного легче воздуха, почти не имеющий запаха, при 
окислении кислородом в присутствии хлоридов палладия и меди 
превращается в соединение В. При пропускании паров вещества В вместе с 
водородом над нагретым никелевым катализатором образуется соединение С, 
обладающее наркотическим действием. Взаимодействуя с гидроксидом меди 
(II), соединение В окисляется до вещества Д, водный раствор которого имеет 
кислую реакцию. Приведите формулы веществ А, В, С и Д. Напишите 
уравнения реакций.  
 
 
 

 



Химиядан мектепішілік олимпиадаға арналған есептер 
1-тур 

 
 

№10-1-2016   4 ұпай. 
 
Келесі схемаға сәйкес химиялық реакция теңдеулерін құрыңыздар: 

Ca→CaO→CaH2→Ca(OH)2→Ca(HCO3)2→CaCl2→Ca(OH)2→CaO→CaС2; 
 

№10-2-2016   5  ұпай. 
 
Келесі реакция теңдуін теңестіріңіз: 
KMnO4 + H2O2 + H2SO4= K2SO4 + MnSO4 + H2O + O2. 
 
№10-3-2016  6 ұпай. 
 
Жалпы көлемі 15,68 л (қ.ж.) метан, көмір қышқыл газы және иіс газының 
қоспасын артық мөлшерде алынған калий гидроксиді ерітіндісі арқылы 
өткізгенде қоспаның бастапқы көлемі 8,96 л (қ.ж.) дейін кеміген. Қалған 
қоспаны толық жағу үшін 6,72 л (қ.ж.) оттек қажет болған. Бастапқы 
қоспадағы компоненттердің көлемдік үлестерін анықтаңыздар. 
 
№10-4-2016   7 ұпай. 
 
Массасы бірдей екі стакан берілген. Оның біріне 6,00 г кальций карбонатын, 
ал екіншісіне 6,00 г пирит (FeS2) салынып, таразыға теңестіріліп қойылған. 
Кальций карбонаты салынған стаканға  50 г 10%-тік тұз қышқылы ерітіндісін 
құйған. Барлық реакциялар толық аяқталғаннан кейін таразы теңесу үшін 
екінші стаканға массасы қандай 45%-тік азот қышқылы ерітіндісін құю 
қажет. 
 
№10-5-2016    8  ұпай. 
 
Ауадан сәл жеңіл, иісі жоқ деуге болатын түссіз А газын палладий және мыс 
хлоридтері қатысында оттекпен тотықтырғанда ол В қосылысына айналады. 
В заты буларын сутекпен бірге қыздырылған никель катализаторы үстінен 
өткізгенде нашақорлық әсері бар С қосылысы түзіледі. В заты мыс (II) 
гидроксидімен әрекеттескенде судағы ерітіндісі қышқыл реакция беретін D 
затына дейін тотығады. А, В, С, D заттарының формулаларын анықтаңыздар. 
Химиялық реакция теңдеулерін жазыңыздар.  
 
 


