
Мектепішілік олимпиада 10 класс 
Периодтық кесте мен микрокалькулятор қолдануға болады! 

 
Задача №1.(5 баллов)  
Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 
цепочку превращений: KBrO
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Укажите условия проведения процессов. Каждой стрелке соответствует одна 
реакция. 

Задача №2.(6 баллов)  
При взаимодействии 2,61 г оксида неизвестного металла с избытком 
бромистоводородной кислоты было получено 6,45 г бромида металла и 4,8 г 
брома. Определите формулу исходного оксида. Ответ подтвердите расчетом. 
Напишите уравнение реакции. 

Задача №3.(7 баллов)  
Смесь алкена с водородом общим объемом 26,88 л (н.у.) пропустили над 
платиновым катализатором при 200°С. При этом прореагировало 75% алкена, 
и объем смеси уменьшился до 20,16 л (н.у.). При пропускании исходной 
смеси через склянку с бромной водой весь углеводород прореагировал, и 
масса склянки увеличилась на 16,8 г. Определите состав исходной смеси (в % 
по объему) и строение исходного алкена. 

Задача №4.(8 баллов)  
При сжигании органического вещества А, входящего в состав природных 
соединений, массой 4,40 г получено 3,36 л диоксида углерода, 3,15 г воды и 
0,56 л газа, представляющего собой простое вещество. Водный раствор 
вещества А имеет реакцию, близкую к нейтральной, но взаимодействует как 
с растворами щелочей, так и кислот (при этом в реакции с 4,40 г вещества А 
расходуется 2,0 г NaOH либо 1,825 г HCl). Предложите структурную формулу 
вещества А. Напишите уравнения реакций. 

Задача №4.(9 баллов)  
При кипячении 100 г раствора, содержащего вещество А, выделилось 0,448 л 
оксида углерода(IV) (н.у.). После прекращения выделения газа раствор 
осторожно упарили, получив 5,72 г вещества. При прокаливании масса этого 
вещества уменьшилась на 3,60 г. 1. Что представляет собой вещество А 

 

 

 

 



 

Мектепішілік олимпиада 10 класс 
Периодтық кесте мен микрокалькулятор қолдануға болады! 

 

Тапсырма №1.(5 балл)  
Төмендегі айналымды іске асыратын реакцмя теңдеулерін жазыңыз. 
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Реакциялар жүретін жағдайларын көрсетіңіз. 

Тапсырма №2.(6 балл)  
Бромсутек қышқылы мен 2,61г белгісіз металл оксиді әрекеттескен кезде 
6,45г белгісіз металл бромиді мен 4,8г бром түзілген. Бастапқы оксидтің 
формуласы анықтаңыз. Жауапты реакциялар мен есептеулермен дәлелдеңіз. 
 
Тапсырма №3.(7 балл)  
2000С градуста көлемі 26,88л алкен мен сутектің қоспасы платина 
катализатор қатысында әрекеттестірген.  Реакция барысында 75% алкен 
реакцияға түскен және қоспа көлемі 20,16л дейін төмендеген. Бастапқы 
қоспаны бром суы арқылы өткізгенде қоспаның массасы 16,8г артқан. 
Бастапқы қоспадағы заттардың көлемінің қатынасын (%) және алкеннің 
формуласын табыңыз. 
 
Тапсырма №4.(8 балл)  
Табиғи қосылыс құрамында болатын 4,40г органикалық затты А-ны 
жаққанда 3,36л көмірқышқыл газы, 3,15г су және 0,56л жай зат түзілген. А 
затының сулы ерітіндісінің ортасы бейтарап ортаға жақын, алайда 4,40г А 
заты 2,0г NaOH немесе 1,825 г HCl әрекеттеседі. А затының құрылымдық 
формуласын табыңыз. Реакция теңдеулерін жазыңыз. 
 

Тапсырма №4.(9 балл)  
100 грамм А затының ерітіндісін қайнатқан кезде 0,448л (қ.ж.) көмірқышқыл 
газы бөлінген. Көмірқышқыл газы бөлініп болғаннан кейін, затты ақырын 
суалтып алғанда оның массасы 5,72 г құраған. А затын қақтаған (қыщдырған) 
кезде заттың массасы 3,60г азайған. А затын анықтаңыз. 

 


