
Դպրոցականների քիմիայի առարակայական օլիմպիադա 

Դպրոցական փուլ (տևողությունը՝ 120 րոպե) 

9-րդ դասարան 

 

Ընտրովի պատասխանով առաջադրանքներ 

 

Խնդիր 1. 𝐗𝟐 պարզ նյութը դեղնականաչավուն սուր հեղձուցիչ հոտով, թունավոր գազ է։ Այն ստանում են 

NaX-ի ջրային լուծույթի էլեկտրոլիզի միջոցով։ 

1. Հաշվե՛ք 𝐗𝟐 գազի հարաբերական խտությունն ըստ օդի (M(օդ)=29 գ/մոլ)։ 

1) 2.448    2) 0.966  3) 1.224   4) 1.310 

2. Հաշվե՛ք  NaX-ի ջրային լուծույթի էլեկտրոլիզի ռեակցիայի հավասարման գործակիցների գումարը։  

1) 8    2) 7   3) 6   4) 5 

3. Հաշվե՛ք 1 մոլ NaX-ի հալույթի ամբողջական էլեկտրոլիզի ժամանակ անոդի վրա անջատված  

էլեկտրոնների քանակը (մոլ): 

1) 0.25   2) 0.5    3) 1    4) 2 

𝐗𝟐-ի ստացման մեկ այլ մեթոդ մշակել է Ուելդոնը (Ուելդոնի պրոցես)։ Առաջին փուլում մանգանի(IV) 

օքսիդով մշակում են X-ի անթթվածնավոր թթուն։ Երկրորդ փուլում վերականգնում են մանգանի(IV) օքսիդը՝ 

նախորդ փուլում ստացված մանգանի(II) քլորիդի, կալցիումի հիդրօքսիդի և թթվածնի միջև ռեակցիայով։  

4. Հաշվե՛ք առաջին փուլի ռեակցիայի հավասարման գործակիցների գումարը։ 

1) 8   2) 9   3) 10   4) 11  

5. Հաշվե՛ք երկրորդ փուլում առաջացած մանգանի(IV) օքսիդի զանգվածը (գ), որը կստացվի 1.26 գ 

մանգանի(II) քլորիդից (ելքը՝ 70 %)։ 

1) 1.74   2) 1.12   3) 0.87   4) 0.609  

6. Հաշվե՛ք 𝐗𝟐-ի ծավալը (լ) (20℃ և 1 մթն․), որն առաջացել է 1 մոլ մանագանի(IV) օքսիդից՝ առաջին 

փուլով (88% ելքով): (R =8.314 Ջ/(մոլ×կգ)) 

1) 24.04  2) 21.16       3) 22.4   4) 19.71 

 

Խնդիր 2.     5 տարբեր շշերում առկա են AgNO3, NH4Cl, FeCl3, NaOH, HI միացությունների ջրային լուծույթներ։ 

Շշերի վրա պիտակները փակցված չեն ։  

7. Նշե՛ք, թե տրված լուծույթներից քանիսում ֆենոլֆթալեինի լուծույթը կմնա անգույն։  

1) 1   2) 2   3) 3   4) 4 

8. Որոշե՛ք, թե հետևյալ ռեագենտներից որոնց միջոցով է հնարավոր որոշել, թե որ շշում է FeCl3-ի 

լուծույթը։ 

1) AgNO3, HI  2) AgNO3, NaOH 3) AgNO3, NH4Cl 4) NH4Cl, NaOH  

9. Նշե՛ք, թե ներկայացված լուծույթներից որոնց խառնման դեպքում կդիտվի գազանջատում։ 

1) NH4Cl, NaOH 2) HI, NaOH  3) AgNO3, HI  4) FeCl3, NH4Cl  

10. Նշե՛ք, թե ներկայացված լուծույթներից որոնց խառնման դեպքում լուծույթը կներկվի շագանակագույն։ 

1) FeCl3, NH4Cl  2) AgNO3, HI  3) NaOH, HI  4) FeCl3, HI 

 

 

 



 

Խնդիր 3.     10 լ ծավալով երկու միանման անոթներում լցված են համապատասխանաբար 2 մոլ ջրածին և 

0.5 մոլ շմոլ գազ՝ հաստատուն ջերմաստիճանի պայմաններում։ 

11. Նշե՛ք սխալ պնդումը. 

1) Ջրածնով լցված անոթի զանգվածն ավելի մեծ է շմոլ գազով լցված անոթի զանգվածից։ 

2) Ջրածնով լցված անոթում ատոմների քանակն ավելի մեծ է շմոլ գազով լցված անոթում ատոմների 

քանակից։ 

3) Ջրածնով լցված անոթում գազի հարաբերական խտությունն ըստ հելիումի 0.5 է։ 

4) Անոթների պարունակությունը խառնելիս կստացվի հելիումից ծանր գազային խառնուրդ։ 

12. Հաշվե՛ք շմոլ գազով լցված անոթում առկա ճնշումը (կՊա), եթե ջրածնով լցված անոթում ճնշումը 

470.82 կՊա է։ 

1) 470.82  2) 117.7  3) 1883.28  4) 33.63 

Երկու անոթների պարունակությունները տեղափոխվել են 20 լ տարրողությամբ մեկ այլ անոթի մեջ։ 

13. Հաշվե՛ք այդ անոթում առկա գազային խառնուրդի միջին մոլային զանգվածը (գ/մոլ)։ 

1) 12   2) 30   3) 7.2   4) 22.8 

14. Հաշվե՛ք 20 լ տարրողությամբ անոթում ստեղծված ճնշումը (կՊա)։ 

  1) 294.26  2) 470.82   3) 392.35  4) 706.23 

15. Հաշվե՛ք թթվածնի այն ծավալը (լ, ն.պ.), որն անհրաժեշտ է ստացված գազային խառնուրդը լրիվ 

այրելու համար։ 

  1) 22.4   2) 28   3) 56   4) 8.96 

 

 

Կարճ պատասխանով առաջադրանքներ 

 

Խնդիր 4.   4.2 գ X մետաղը լուծել են նոսր աղաթթվում։ Լուծույթը գոլորշիացրել են, ստացված պինդ 

մնացորդը լուծել են 1 լ ջրում։ Այդ լուծույթից վերցրել են 10 մլ չափանմուշ, որի վրա ավելացրել են արծաթի 

նիտրատի լուծույթ (վերցված է ավելցուկով)։ Առաջացել է 0.2512 գ նստվածք։ X մետաղն այրելիս առաջանում 

է A օքսիդը։ A-ն ստացվում է նաև X մետաղի և ածխաթթու գազի փոխազդեցությունից։ 

16. Գտե՛ք X մետաղը։ Պատասխանում գրե՛ք X մետաղի հարաբերական ատոմային զանգվածը։  

17. Հաշվե՛ք X մետաղի այն նմուշի զանգվածը (գ), որը պարունակում է 2.2575 × 1023 ատոմներ։  

18. Հաշվե՛ք թթվածնի այն ծավալը (ն.պ.), որն անհրաժեշտ է 420 գ X մետաղը լրիվ այրելու համար։ 

19. Գրե՛ք X-ի և ածխաթթու գազի փոխազդեցության գազային վերջանյութի մոլային զանգվածի թվային 

արժեքը։  

20. Ի՞նչ աղային միացություն կստացվի, եթե X-ի և ածխաթթու գազի փոխազդեցության ժամանակ 

ածխաթթու գազը վերցվի ավելցուկով։ Գրե՛ք այդ աղային միացության մոլային զանգվածի թվային արժեքը։  

 


