
Внутришкольная олимпиада 8 класс 
Можно использовать микрокалькулятор и таблицу Менделеева 

Время 90 минут 

I тур (35 баллов) 

    №8-1-2020. 5 баллов. 

Какие химические элементы названы в честь стран? Приведите не менее четырех 
названий. 
Какой элемент впервые открыт на солнце? 
Укажите количество протонов и нейтронов, содержащихся в ядрах атомов, названных 
вами элементах. 

 
   №8-2-2020. 6 баллов. 

Капля дождя имеет массу около 10-4 г. Рассчитайте количество молекул воды и суммарное 
количество атомов всех элементов, содержащихся в этой капле. 

 
   №8-3-2020. 7 баллов. 

Каково  процентное содержание изотопов 35Сl и 37Сl в природном хлоре, имеющем 
относительную молекулярную массу 70,90? 

 
   №8-4-2020. 8 баллов. 

Уравновешаны два сосуда с растворами HCl  и H2SO4. В сосуд с HCl добавили 1 г СаСО3. Какую массу 
цинка нужно добавить к раствору с H2SO4для восстановления равновесия?  

 
   №8-1-2020. 9 баллов. 

Укажите химические формулы газов: азот, хлороводород, водород, аммиак, хлор, угарный 
газ, сероводород, углекислый газ. Какие из этих газов являются простыми веществами, 
оксидами, имеют окраску, характерный запах, ядовиты? Ответ оформите в виде таблицы, 
используя знаки «+» и «-». 
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8 класс мектепішілік олимпиада 
Микрокалькулятор және Менделеев кестесін қолдануға болады 

Уақыты 90 минут 

I тур (35 балл) 

   №8-1-2020. 5 балл. 

    Қандай элементтер мемлекеттің құрметіне аталған. Төрттен кем емес элементтерге мысал келтіріңіз.  

Күннен алғаш анықталған элемент? 
Жоғарыда сіз атаған элементтердің ядроларындағы протон мен нейтрон сандарын 
анықтаңыз. 

 
№8-2-2020. 6 балл.  
Жаңбыр тамшысының массасы 10-4 г тең. Су молекуласының мөлшерін және осы тамшыны 
құраушы барлық атомдардың мөлшерінің қосындысын есептеңіз.  

 
№8-3-2020. 7 балл.  
Салыстырмалы молекулалық массасы 70,90 болатын хлордың табиғи 35Сl және 37Сl  
изотоптарының пайыздық мөлшерлері қанша?  

 
№8-4-2020. 8 балл.  
Таразыда HCl  және H2SO4 ерітінділері құйылған екі ыдыс теңестірілген. HCl құйылған ыдысқа 1 г 
СаСО3 салынған. Таразының тепе-теңдігін қалпына келтіру үшін H2SO4 құйылған ыдысқа қанша 
мырыш салу керек? 

 

№8-5-2020. 9 балл.  
Келесі газдардың химиялық формуласын жазыңыз: азот, хлорсутек, сутек, аммиак, хлор, 
иіс газы (угарный газ), күкіртсутек, көмірқышқыл газы. Осы газдардың қайсысы жәй зат, 
оксид, түсі және иісі бар, улы екендігін анықтаңыз. Жауабыңызды «+» және «-» белгілерін 
қолдана отырып кестеде көрсетіңіз. 
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