
Мектепішілік олимпиада 10 класс 
Периодтық кесте мен микрокалькулятор қолдануға болады! 

 
Общее (максимальное) количество баллов – 29 

 
1.Определите названия чистых веществ и смесей: зубная паста, лимонная кислота, озон, 
сталь, спиртовой раствор йода, морская вода, йод. (2 балла) 
 
2. Выпишите из предложенного ряда химические явления. Укажите признаки, которые 
подтверждают Ваш выбор. 
Плавление парафина; горение свечи; скисание молока; выпечка блинов; образование 
накипи. (2 балла) 
 
3. Три сосуда одинакового объема при нормальных условиях заполнены тремя различными 
веществами: азотом, хлороводородом и водой. Расположите сосуды в порядке возрастания 
числа молекул в них. Ответ обоснуйте. (2 балла) 
 
4. Скорлупа яиц состоит преимущественно из карбоната кальция СаСО3. Подсчитайте, 
сколько кальция теряет организм курицы с каждым снесенным яйцом, если масса скорлупы в 
среднем равна 10 г. (4 балла). 
 
5. Ученик получил задание, в котором по названиям веществ необходимо было составить их 
химические формулы. Выполняя это задание, он не оставил пробелы между формулами 
веществ, в результате чего у него получилась запись: 
H2OP2O5AlO2NaH2O3CO2Na3NCFeCl3N2К2SiO3 
Выделите из этой записи формулы индивидуальных веществ, подчеркните простые 
вещества. (4 балла) 
 
6. Основным витамином, содержащимся в чае, является витамин Р. Его формула — 
C36H28O15. Определите массу одной молекулы витамина Р (в граммах).  
(4 балла) 
 
 
7. Восстановите пропуски в уравнениях реакций, не изменяя приведенных коэффициентов: 
(5 баллов) 

1) 2Li +…. = 2LiOH + H2 
2) 2C2H2 + 5….= …. + 2H2O 
3) …. + 6HCl = 2 FeCl3 + … 
4) CuO + …. = H2O +…. 
5) KOH +…. = K2CO3 + H2O 

8. В соединении железа с кислородом отношение масс элементов составляет  
      7 : 3. Установите формулу данного соединения. (6 баллов 

 

 

 

 

 



Мектепішілік олимпиада 10 класс 
Периодтық кесте мен микрокалькулятор қолдануға болады! 

1. Таза зат пен қоспаны ажыратып жазыңыз: тіс пастасы, лимон қышқылы, озон, болат, 
иодтың спирттегі ерітіндісі, теңіз суы, иод. (2 ұпай) 

 

2. Берілген қатардан химиялық құбылысты таңдап жазыңыз. Таңдауыңызды растайтын 
белгілерді көрсетіңіз.  
Парафиннің балқуы; майшамның жануы; сүттің ашуы; құймақтың пісуі; қақтың түзілуі  
(2 ұпай) 
 
3. Қалыпты жағдайда көлемдері бірдей үш ыдысты азотпен, сутек хлоридімен және сумен 
толтырды. Берілген ыдыстарды молекула санының өсуі реті бойынша орналастырыңыз. 
Жауабыңызды негіздеңіз. (2 ұпай) 
 
4. Жұмыртқаның қабығы негізінен кальций карбонатынан тұрады. Егер жұмыртқа 
қабығының орташа массасы 10 г болса, тауық жұмыртқалаған сайын неше грамм кальций 
жоғалтады. (4 ұпай) 
 
 
5. Оқушы берілген заттың аталуы бойынша химиялық заттың формуласын құрастыру туралы 
тапсырма алды. Тапсырманы орындау барысында оқушы химиялық формулалар арасына бос 
орын қалдырмағандықтан нәтижесінде төмендегідей жазбаға ие болды: 
H2OP2O5AlO2NaH2O3CO2Na3NCFeCl3N2К2SiO3 
Берілген жазбадан жеке заттардың формулаларын бөліп көрсетіңіз, қарапайым заттарды 
атаңыз. (4 ұпай). 
 
6. Шәй құрамындағы негізгі дәрумен ол Р дәрумені. Оның формуласы C36H28O15. Р 
дәруменінің 1 молекуласының массасын (граммен) анықтаңыз . (4 ұпай). 
 
7. Берілген коэффициенттерді өзгертпестен реакция теңдеулерін қалпына келтіріңіз: (5 ұпай) 

1) 2Li +…. = 2LiOH + H2 
2) 2C2H2 + 5….= …. + 2H2O 
3) …. + 6HCl = 2 FeCl3 + … 
4) CuO + …. = H2O +…. 
5) KOH +…. = K2CO3 + H2O 
 

8. Темір мен оттектің қосылысында элементтердің массалық қатынасы 7:3 тең. Осы 
қосылыстың формуласын анықтаңыз. (6 ұпай) 
 
 


