
Внутришкольная олимпиада 9 класс 
Можно использовать микрокалькулятор и таблицу Менделеева 

Время 90 минут 

I тур (35 баллов) 

Вопрос 1. (5 баллов) 
Через раствор массой 50 г с массовой долей иодида натрия 15 % пропустили избыток хлора. 
Выделился иод массой 5,6 г. Определите выход продукта реакции. 
Вопрос  2 .(6 баллов) 

Используя только 11 букв, которые входят в название элемента номер 91 в периодической 
системе Д.И. Менделеева, составьте как можно больше названий других химических 
элементов. 

Р.S. Предложив 6 названий, вы получите максимальный балл. Не ищите более шести 
названий. 

Вопрос 3. (7 баллов) 
Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие 
превращения: 
        1               2                  3                 4                 5                 6                 
Li    →   Li3N   →   LiOH   →   Li2CO3   →   LiCl   →   LiNO3   →   Li NO2 
К 4 превращению записать сокращённое ионное уравнение. 
Вопрос 4 (8 баллов) 
Студенистое голубое вещество А нейтрализуется бесцветным веществом Б с образованием 
голубого раствора вещества В. При выпаривании раствора и прокаливании осадка 
образуются: газ бурого цвета Г, газ Д (бесцветный, в котором вспыхивает тлеющая лучинка) 
и твердое вещество Е черного цвета, которое может вступать в реакцию с веществом Б с 
образованием вещества В. Определите вещества А, Б, В, Г, Д и Е и приведите уравнения 
соответствующих реакций. 
Вопрос 5 (9 баллов) 
В четырех порциях 30%-ного раствора гидроксида калия растворили простые вещества: 
алюминий, кремний, серу, бром. К образовавшимся растворам медленно прилили  
20%-ную соляную кислоту.  
1) Напишите уравнения реакций растворения простых веществ в щелочи.  
2) Напишите уравнения реакций, происходящих при добавлении к щелочным растворам 
кислоты. Опишите изменения (цвет, осадок) которые будут происходить после добавления 
избытка кислоты? 
 

 

 

 

 

 



9 класс мектепішілік олимпиада 
Микрокалькулятор және Менделеев кестесін қолдануға болады 

Уақыты 90 минут 

I тур (35 балл) 

    

Сұрақ 1. (5 ұпай) 

Артық хлор молекуласы натрий иодидінің массалық үлесі 15% болатын 50 г ерітінді арқылы 
өтті. 5,6 г иод бөлініп шықты, реакция өнімінің шығымдылығын анықтаңыз. 

Сұрақ 2 . (6 ұпай) 

Д. И. Менделеевтің периодтық жүйесіндегі 91 нөмірлі элементтің атауына кіретін тек 11 
әріпті қолдана отырып, басқа химиялық элементтердің мүмкіндігінше көп атауларын 
жасаңыз. 

Р. S. 6 атауды ұсына отырып, сіз максималды балл аласыз. Алты атаудан артық іздемеңіз. 

Сұрақ 3. (7 ұпай) 

Төмендегі айналымдарды жүзеге асыруға болатын реакциялардың теңдеулерін жазыңыз: 

        1               2                  3                 4                 5                 6                 
Li    →   Li3N   →   LiOH   →   Li2CO3   →   LiCl   →   LiNO3   →   Li NO2 
 

4 реакцияның қысқартылған иондық теңдеуін жазыңыз. 

Сұрақ 4. (8 ұпай) 

Желатинді көк түсті зат А, Б түссіз затпен бейтараптандырылады, В затының көк ерітіндісін 
түзеді. Ерітінді буланған  кезде пайда болады: қоңыр газ Г, газ Д (түссіз, онда жарқыраған 
сәуле шығады) және қара түсті қатты зат Е, ол Б затымен реакция жасай алады, В затын 
түзеді. А, Б, В, Г, Д және Е заттарын анықтаңыз және тиісті реакциялар теңдеулерін беріңіз. 

Сұрақ 5. (9 ұпай) 

Калий гидроксидінің 30% ерітіндісінің төрт бөлігінде қарапайым заттар ерітілді: алюминий, 
кремний, күкірт, бром. Алынған ерітінділерге 20% -ды тұз қышқылын баяулатып қосты.  

1) сілтілердегі қарапайым заттардың еру реакцияларының теңдеулерін жазыңыз.  

2) сілтілік ерітінділерге қышқыл қосылған кезде пайда болатын реакциялар теңдеулерін 
жазыңыз. Артық қышқыл қосқаннан кейін болатын өзгерістерді (түс, тұнба) сипаттаңыз? 

 


