
Քիմիա առարկայի հանրապետական օլիմպիադա 2019-2020թթ. 

Մարզային փուլ   

9-րդ դասարան 

 

Հարգելի մասնակից 

Տրված առաջադրանքները կատարելու համար Դուք ունեք 2 ժամ ժամանակ։ Ձեր տետրի 

առաջին կեսում Դուք պետք է տաք առաջադրանքների միայն պատասխանները։ Ստուգվելու 

է տետրի միայն առաջին կեսը, իսկ մյուս կեսը կարող եք օգտագործել որպես սևագիր։ Անկախ 

պատասխանի տեսակից, Ձեզնից պահանջվում է տալ միայն առաջադրանքի պատասխանը։ 

Անհրաժեշտ չէ տալ խնդրի լուծումը կամ հիմնավորել տեսական հարցի պատասխանը։ Դուք 

գնահատվելու եք միայն Ձեր կոնկրետ պատասխանի համար։ Թվային պատասխանների 

դեպքում թիվն արտահայտեք ստորակետից հետո երեք թվի ճշտությամբ(եթե խնդիրը այլ 

կերպ չի պահանջում)։ Ձեր վերջնական գնահատականը արտահայտվելու է տոկոսներով 

(այսինքն առավելագույն միավորը 100-ն է)։ Խնդրի սկզբում տրված է լինելու, թե ընդհանուր 

գնահատականի ո՞ր տոկոսն եք ստանալու խնդրի ամբողջական լուծման դեպքում։ Խնդրի ոչ 

ամբողջական լուծման դեպքում Ձեր գնահատականը(X) արտահայտված %-ներով 

հաշվարկվելու է հետևյալ բանաձևով. 

𝑋 =
տվյալ խնդրից վաստակած միավոր

տվյալ խնդրի ընդհանուր միավոր
× տվյալ խնդրի ներդրումը % − ներով 

Ձեզ տրված են նաև որոշ բանաձևեր, և այլ անհրաժեշտ տվյալներ։  

Օգտագործեք միայն Ձեզ տրված պարբերական համակարգում գրված տարրերի 

հարաբերական ատոմային զանգվածները։  

Մաղթում ենք Ձեզ հաջողություն։ 

Հանրապետական կազմկոմիտե 

 

Անհրաժեշտ տվյալներ և բանաձևեր 

Թերմոդինամիկա 

Ռեակցիայի էնթալպիայի կապը առաջացման էնթ. հետ                    ∆𝑟𝐻 = ∑ ∆𝑓𝐻վերջ − ∑ ∆𝑓𝐻ել  

Գիբսի էներգիայի կապը էնթալպիայի և էնտրոպիայի հետ                            ∆𝑟𝐺 = ∆𝑟𝐻 − 𝑇∆𝑟𝑆      

Գիբսի էներգիայի կապը հավասարակշռության հաստ. հետ                              ∆𝑟𝐺0 = −𝑅𝑇𝑙𝑛𝐾 

Կինետիկա 

Զրո կարգի ռեակցիա                                                                                                        [A] = [A]0 – kt  
Առաջին կարգի ռեակցիա                                                                                         ln[A] = ln[A]0 – kt  
Երկրորդ կարգի ռեակցիա                                                                                        1/[A] = 1/[A]0 + kt  
Առաջին կարգի ռեակցիայի կիսատրոհման պարբերությունը                                          τ= ln2/k  
Ջրածնական ցուցիչ 

Ուժեղ թթվի համար                                                                                                         𝑝𝐻 = − lg[𝐻+] 

Թույլ թթվի համար                                                                                            𝑝𝐻 =
1

2
(𝑝𝐾𝑎 − 𝑙𝑔𝐶թթու) 

Ընդհանուր տվյալներ 

Իդեալական գազի հավասարումը                                                                                         PV = nRT 

Ունիվերսալ գազային հաստատուն                                                                  R = 8.314 Ջ/(մոլ × Կ) 

Մթնոլորտային ճնշում                                                                             𝑃0 = 1 մթն = 101.325 կՊա 

Ցելսիուս-Կելվին                                                                                                              0℃ = 273,15Կ 

Բնական և տասնորդական լոգարիթմներ                                                                 𝑙𝑛𝑎 = 2.302𝑙𝑔𝑎 

∆𝑋0-ն X  ֆունկցիայի  ∆𝑋 փոփոխությունն է ստանդարտ պայմաններում 
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Խնդիր 1. Արսենը միայն տղայի անուն չէ, նաև քիմիական տարրի 

անվանում է  (25%) 

Ընդհանուր 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

12 1 1 3 1 1 5 

 

Արսենի(III) օքսիդը  հին բժշկական բաղադրատոմսերի մեջ հանդիպում է սպիտակ արսեն 

(Arsenicum album) անվանումով: Այն ստանում են արսեն պարունակող հանքերի (oրինակ՝ 

արսենոպիրիտի) այրումից: 

 

1. Գրեք արսենոպիրիտից (FeAsS) արսենի(III) օքսիդի ստացման ռեակցիայի հավասարումը: 

 

Արսենի(III) օքսիդը չափավոր քանակով լուծվում է ջրում: 1 լիտր ջրում 25 ℃-ում լուծվում է 

20.6 գրամ արսենի(III) օքսիդ: Ջրում լուծելիս առաջացնում է արսենային թթու:  

 

2. Գծեք արսենային թթվի կառուցվածքային բանաձևը, եթե այն եռհիմն թթու է: 

3. Հաշվեք արսենային թթվի կոնցենտրացիան հագեցած լուծույթում (մոլ/լ): Ծավալի 

փոփոխությունն անտեսել։ 

 

Արսենի(III) օքսիդը լուծել են խիտ ազոտական թթվում, անջատվել է գորշ գույնի գազ և 

առաջացել է A թթուն:  

 

4. Գծեք A թթվի կառուցվածքային բանաձևը: 

5. Գրեք արսենի(III) օքսիդի և խիտ ազոտական թթվի միջև ընթացող ռեակցիայի 

հավասարումը:  

 

A թթվի 10 մլ լուծույթին ավելացրել են ավելցուկով յոդաջրածնական թթվի լուծույթ: 

Առաջացած յոդը տիտրել են նատրիումի թիոսուլֆատի 0.1 Մ լուծույթով: Ծախսվել է 20 մլ 

նատրիումի թիոսուլֆատի լուծույթ: 

 

6. Հաշվեք A-ի կոնցենտրացիան (մոլ/լ):  

 

 

Խնդիր 2. Ջրագազ (30%) 

Ընդհանուր 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

14 2 4 2 1 1 4 
 

1000℃-ում ջրային գոլորշիների և ածուխի միջև ընթացող ռեակցիայից առաջացած գազային 

խառնուրդը սառեցրել են մինչև 22℃ և տեղափոխել 500 մլ ծավալ ունեցող անոթի մեջ: 

Գազային խառնուրդի ճնշումը անոթում կազմել է 1 մթն, իսկ զանգվածը կազմել է 0.3097գ: 

1. Գրեք տեղի ունեցած ռեակցիայի հավասարումը: 

2. Քա՞նի գրամ է յուրաքանչյուր գազի զանգվածը: Պատասխանը տվեք ստորակետից հետո 6 

թվի ճշտությամբ։ 

3. Հաշվեք գազային խառնուրդում գազերի զանգվածային բաժինները (%): 

4. Հաշվեք յուրաքանչյուր գազի պարցիալ ճնշումը: 

5. Որքա՞ն է գազային խառնուրդում գազերի ծավալային բաժինները (%): 

6. Ի՞նչ ծավալով (ն..պ) օդ (21% O2) կպահանջվի գազային խառնուրդի լրիվ այրման համար:  
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Խնդիր 3. Միջ*******ային միացությունների ստացում (20%) 

Ընդհանուր 1.A 1.B 1.C 1.D 1.E Ռեակցիա 1 Ռեակցիա 2 3. 

11 1 1 2 2 2 1 1 1 

 

A և B պարզ նյութերը 1։3 մոլային հարաբերությամբ փոխազդելիս առաջացնում են C նյութը 

(ռեակցիա 1)։ A նյութը սենյակային ջերմաստիճանում պինդ նյութ է, հեշտ սուբլիմացվում է՝ 

առաջացնելով մանուշակագույն գոլորշիներ։ B-ն դեղնականաչավուն գազ է։ Երկու մոլ C 

նյութը որոշակի պայմաններում դիսպրոպորցիոնացվում է առաջացնելով  մեկական մոլ D և 

E նյութերը (ռեակցիա 2)։ D և E նյութերում դրական օքսիդացման աստիճան ունեցող 

ատոմների օքսիդացման աստիճանների բացարձակ արժեքները կենտ թվեր են:  

1. Գտնել բոլոր անհայտ նյութերը։ 

2. Գրել ընթացող ռեակցիաների հավասարումները։ 

3. Գրեք խնդրի վերնագրի ճիշտ անվանումը։ 

 

Խնդիր 4. Արքայաջուր չէ , բայց ոսկի է լուծում (25%) 

Ընդհանուր 1.X 1.A 1.B 1.E 1.D 2. 3 

15 3 1 1 1 1 6 2 

 

Ուրվագրում ներկայացված է X ոչ մետաղը պարունակող նյութերի փոխակերպումները: 

 

1. Գտեք X տարրը և տառերով նշված նյութերը(գրեք քիմիական բանաձևերը), եթե հայտնի է, 

որ A օքսիդում X-ի զանգվածային բաժինը 71.169% է: 

2. Գրեք ուրվագրում նշված ռեակցիաների հավասարումները: 

3. Տաքացման պայմաններում մետաղական ոսկին լուծվում է E նյութում: Գրեք ռեակցիայի 

հավասարումը: 


