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Name:

Class: Date:

Завдання І етапу олімпіади з хімії 2021-2022 н.р. 3(7) клас 0 /50 points

1. Question
Спосіб розділення суміші

0 /0.50 points

Як  відомо, золото  добувають  із  золотоносного  піску,  промиваючи  його  проточною  водою  в  похилому  
жолобі. Пісок  виноситься  водою, а  важкі  часточки  золота  осідають на дно. Укажіть  спосіб  розділення  
суміші, який  використовують  при  цьому

2. Question
Виберіть перелік елементів, які є найпоширенішими в земній корі

0 /0.50 points

3. Question
До складу якої речовини входить найбільше число хімічних елементів

0 /0.50 points

відстоювання

дистиляція

випарювання

кристалізація

Si, Ca, P , O

Ca, Mg, Fe, Si

Al, Fe, O, Si

O, Si, Ca, Ba

Ca, Fe, Na, Cl

S8

HNO3
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4. Question
У фрагменті речення ".... складаються з декількох компонентів, кожен з яких
зберігає свої індивідуальні властивості", йдеться про

0 /0.50 points

5. Question
Обисліть відносну молекулярну масу ортофосфатної кислоти

0 /0.50 points

  

6. Question
Скільки хімічних елементів і скільки атомів входить до складу сполуки, формула
якої

0 /0.50 points

  

PCl5

Mn2O7

атоми

молекули

полімери

суміші

Н3РО4

98

96

88

86

НСООСН3

3 та 8

3 та 14

4 та 16

4 та 8
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7. Question
Хімічна формула

0 /0.50 points

Аскорбінова  кислота (вітамін С)    і  глюкоза    сполуки,  кожна  з  яких  має  важливе  значення  
в  життєдіяльності  організму  людини.  У  цих  речовин:

8. Question
Вкажіть сполуку, у якій валентність Фосфору найвища

0 /0.50 points

9. Question
Встановіть відповідність числових значень до характеристик атома Калію

0 /1.00 points

С6Н8О6 С6Н12O6

однакові молекулярні формули

однакова відносна молекулярна маса

однаковий кількісний склад

однаковий якісний склад

Mg3P2

PH3

P2O5

P2O3
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10. Question
Складіть рівняння реакцій, згідно наведених схем

0 /5.00 points

  
  
  

 
 

 
 

11. Question
Червоний кисень

0 /10.00 points

При  дуже  високому  тиску (більше 100 тисяч  атмосфер)  газоподібний  кисень  перетворюється  на  яскраво-
червону  тверду  речовину.  Дослідження  показали, що  ця  речовина  складається з  молекул, які  в  64  рази  
важчі  за  молекули  водню.  Укажіть  формулу  червоного  фосфору

Na + H2O ⇒ NaOH + H2

Ba(OH)2 + HNO3 ⇒ Ba(NO3)2 + H2O

NO2 + O2 + H2O ⇒ HNO3

CuO + NH3 ⇒ N2 + Cu + H2O

P H3 + O2 ⇒ P2O5 + H2O

Type your answer here...

номер групи, в якій
розміщений елемент

кількість нейтронів в
ядрі атома

порядковий номер
елемента

відносна атомна маса
елемента

номер періоду, в якому
він розміщується

4 19 39 1 20
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12. Question
Явища

0 /10.00 points

Після  одного  з  перших  уроків  хімії  онука  з  великим  захопленням  розповідала  дідусю,  що  її  переслідують  
хімічні  процеси. Так, папір  змінює  колір  під  пензликом  з  аквареллю,  світиться  вольфрамова  спіраль  в  
електролампі, утворюється  темний  наліт  на  срібному  посуді, грає  різними  барвами  веселка, випромінює  
тепло  і  світло  підпалений  сірник,  цукор  розчиняється  у  воді,  залізо  притягується  магнітом, бульбашки  газу  
виділяються  з  тіста, підгорає  їжа  на  сковорідці, ганчірка  вбирає  вологу, скисає  молоко.  Зараховуючи  всі  ці  
явища  до  хімічних,  дівчинка  вирішила,  що  буде  вчити  тільки  хімію.  Які  помилки  знайшов  дідусь  у  розповіді 
онуки. Розділіть  фізичні  та  хімічні  явища

13. Question
Формули

0 /10.00 points

Проаналізуйте  запропоновані  формули  речовин:  (чадний  газ),  (вуглекислий  газ),  (азот), 
 (скло),  (карбонатна кислота),  (йод),   (мідь),  (ацетон),   (сірка) 

- і  виконайте  наступні  завдання:
а) випишіть  окремо (у два  стовпчики)  формули  простих і  складних  речовин
б) укажіть  відносні  молекулярні  маси складних  речовин   та  розташуйте  їх  у  порядку  збільшення  масової  
частки  Оксигену

14. Question
Речовина складається з Карбону - 40%, Гідрогену - 6,67% і Оксигену. Установіть
формулу речовини, якщо її відносна молекулярна маса - 180

0 /10.00 points

Type your answer here...

Type your answer here...

СО СО2 N2

Na2O ∗ CaO ∗ 6SiO2 Н2СО3 І2 Cu СН3СОСН3 S

Type your answer here...
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Made by Classtime.com

Type your answer here...

https://www.classtime.com/


ОЛІМПІАДА З ХІМІЇ, 8 КЛАС 

І ТУР 

1. Виберіть характерну властивість нейтронів. 

2. Обчисліть масову частку розчиненої речовини у розчині, утвореному при розчиненні 140 г 

речовини в 360г води. 

3. Виберіть формулу речовини, яка є окисником у реакції: CuS+ O2 = Cu + SO2. 

4. Як формулюється сучасний періодичний закон? 

5. Розташуйте речовини у порядку зменшення полярності зв'язку у молекулі:   

А - H₂S ,   Б - H2O  , В - H2Se  , Г - K2O  . 

6. Вкажіть елемент, який утворює оксид з вищою валентністю ІІІ : 

А – Бор 

Б - Кремній 

В - Миш'як 

Г – Хлор 

Д – Бром 

7. Елемент утворює вищий оксид складу RO3. З воднем цей елемент утворює летку водневу сполуку  

масова частка водню в якій дорівнює 5,88%. 

8. Відносна молекулярна маса броміду тривалетного металу у 2 рази більша, ніж відносна 

молекулярна маса його хлориду. Визначте метал. 

9. Речовина складається з 6,67% елемента А, 32% елемента Б, 18,67% елемента В та 42,66% елемента 

Г. 

Розшифруйте елементи А.Б.В,Г, якщо елемент А утворює  найлегшу просту речовину, елемент Б 

утворює прості речовини алмаз і графіт,  елемент В утворює просту речовину, яка складає 78% 

повітря, а елемент Г є найбільш поширеним в земній корі. 

10. При взаємодії двох газів з однаковою молекулярною масою утворюється лише вологий 

пісок.Визначте , що за гази взаємодіяли з таким дивним результатом. 

11. Яка частинка: атом кальцію, йон кальцію чи аніон сірки має більше протонів ніж електронів? 

Відповідь підтвердіть розрахунками. 

12. Допишіть рівняння реакцій, обчисліть загальну суму коефіцієнтів . 

Fe + Cl2 = FeCl3; 

KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + ...; 

Fe(OH)3 = Fe2O3 + Н2О;  

H2S + O2 = 2 SO2 + ... 

Al + H2SO4 = Al;2(SO4)3 + H2;  

KClO3 = 2 KCl + ... 

 

13. Під час взаємодії натрій оксиду масою 6,2 г з водою утвориться одна речовина. Визначте масу 

продукту реакції. Відповідь підтвердіть відповідними записами і обчисленнями. 
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1. Question
Реакція з утворенням осаду відбудеться внаслідок зливання водних розчинів
речовин, формули яких

0 /0.50 points

2. Question
З розчину барій хлориду осадити катіон барію можна за допомогою розчину

0 /0.50 points

3. Question
Щоб відрізнити розчин магній сульфату від магній хлориду, потрібно використати
водний розчин

0 /0.50 points

 та MgCl2 AgNO3

 та MgCl2 NaNO3

 та H2SO4 Na2CO3

 та H2SO4 NaOH

калій нітрату

натрій нітрату

натрій карбонату

аргентум (І) нітрату

натрій гідроксиду

натрій карбонату

барій нітрату

калій нітрату
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4. Question
В одній пробірці міститься розчин магній хлориду, в іншій - розчин алюміній
хлориду. Відрізнити вміст однієї пробірки від іншої можна ...

0 /0.50 points

5. Question
Що спостерігатиме учень, який до водного розчину калій гідроксиду,
підфарбованого фенолфталеїном, поступово добавлятиме хлоридну кислоту

0 /0.50 points

6. Question
Укажіть кількість речовини (моль) катіонів, що утворилися внаслідок
електролітичної дисоціації в розчині натрій сульфату кількістю речовини 3 моль

0 /0.50 points

за допомогою розчину сульфатної кислоти

за допомогою розчину аргентум (І) нітрату

за допомогою розчину калій сульфату

за допомогою розчину калій гідроксиду

утворення осаду, що через деякий час розчиниться

знебарвлення розчину

знебарвлення розчину й утворення осаду

утворення осаду

6

3

2

9
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7. Question
Проаналізуйте твердження й укажіть правильні

0 /0.50 points

І. Розчинність  карбон (IV) оксиду  у  воді  за  сталої  температури  збільшується  внаслідок  підвищення  тиску
ІІ.  Розчинність  кисню  у  воді  за  сталого  тиску  зменшується  внаслідок  підвищення  температури

8. Question
Учні помістили в порожній хімічний стакан трохи порошку крейди, долили води і
ретельно перемішали. Який тип суміші утворився?

0 /0.50 points

9. Question
Якщо відкрити пляшку з газованим напоєм то вуглекислий газ, розчинний у рідині,
швидко з неї виділиться, тому що

0 /0.50 points

правильне лише І

правильне лише ІІ

обидва правильні

немає правильних

розчин

суспензія

емульсія

піна

розчинність газу зменшується

розчинність газу збільшується

вуглекислий газ активно реагує з киснем

кисень повітря розчиняється у газованій воді
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10. Question
Ненасичений розчин можна перетворити на насичений шляхом

0 /0.50 points

11. Question
Визнач речовину

0 /1.00 points

Унаслідок  додавання  розчину  цинк  нітрату  до  розчину  речовини Х  випав  білий  осад.  У  цю  ж  пробірку  
додали  розчин  сульфатної  кислоти,  спостерігали  виділення  газу.  Речовина  Х - це...

12. Question
Визнач речовину

0 /1.00 points

Унаслідок  додавання  розчину  калій  гідроксиду  до  розчину  речовини  Х  випав  блакитний  осад. Осад  
відфільтрували, прожарили  й  одержали  речовину  чорного  кольору.  Речовина  Х - це....

додаванням розчинника

додаванням кислоти

пропусканням вуглекислого газу через розчин

додаванням розчинюваної речовини або випарювання розчинника

Na2SO4

Na2CO3

NaCl

NaNO3

Fe2(SO4)3

ZnSO4

MgSO4

CuSO4
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13. Question
У розчині, що містить калій бромід і натрій бромід міститься 4 моль йонів Калію і 6
моль йонів Брому. Яка кількість речовини натрій броміду?

0 /1.00 points

14. Question
Визначте масову частку

0 /1.00 points

Мідний  купорос - кристалогідрат,  використовують  для  оміднення  сталевих  дротів,  розмітки  сталевих  
деталей, а  також  у  малярській  справі.  Визначте  масову  частку  води  у  мідному  купоросі

15. Question
Встановіть відповідність між реагентами і продуктами реакції

0 /1.00 points

4 моль

2 моль

6 моль

10 моль

Type your answer here...

кислота й метал

метал і неметал

кислота й амфотерний
гідроксид

амфотерний оксид і луг

ZnCl2  і ZnCl2 Н2  і ZnCl2 Н2О  і Na2ZnO2 Н2О
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16. Question
Установіть відповідність між масами компонентів розчинів та масовими частками
речовин в утворених розчинах

0 /5.00 points

17. Question
Визначте невідомі речовини А, Б, Г і Д, якщо вони вступають у реакції, які
описуються такими схемами

0 /5.00 points

 
   
  
  

18. Question
Задача 1.

0 /10.00 points

Визначте  масу  розчину  натрій  хлориду  з  масовою  часткою  солі  20%,  який  потрібно  додати  до  5%-го 
розчину  цієї  ж  солі, щоб  отримати  300 г  розчину  з  масовою  часткою  натрій  хлориду  10%.

CuSO4 + A ⇒ Cu(OH)2 + Б
Б + BaCl2 ⇒ BaSO4 + Д
Д + AgNO3 ⇒ Г + KNO3

Type your answer here...

Type your answer here...

60 г  та 10 г H2O KCl

300 г  та 80 г H2O KCl

240 г  та 60 г H2O KCl

150 г  та 15 г H2O KCl

20% 9% 21% 14%
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19. Question
Задача 2.

0 /10.00 points

Обчисліть  об'єм  вуглекислого  газу, який  виділився  при  дії  достатньої  кількості  нітратної  кислоти  на  21,2 г  
розчину  з  масовою  часткою  натрій  карбонату  20%

20. Question
Задача 3.

0 /10.00 points

Натрій  масою  2,3 г  розчинили  у  воді, а  утворений  луг, використали  для  реакції  з  купрум (ІІ)  сульфатом.  
Обчисліть  масу  одержаному  осаду.

Made by Classtime.com

Type your answer here...

Type your answer here...

https://www.classtime.com/


хімія(6клас)

1

Name:

Class: Date:

хімія(6клас) 0 /48 points

1. Question
завдання1

0 /1.00 points

Для харчування людини вкрай важливо хоча б іноді вживати гарячу їжу. Людям, що перебувають далеко від 
цивілізації, буває важко організувати гаряче харчування,
особливо в умовах неможливості розведення багаття. Для цього вже майже 20 років випускають спеціальні 
саморозігрівні консерви. Принцип їхньої дії полягає в тому, що
в нижній частині консервної банки є дві ємності з хімічними речовинами. У певний момент, при вилученні чеки, ці 
речовини змішуються, і виділяється велика кількість
теплоти, що призводить до розігрівання вмісту консервної банки. Відмітьте хімічні речовини, які можна безпечно 
використовувати в таких консервах для розігріву вмісту.

2. Question
завдання2

0 /1.00 points

Із застосуванням біотехнологій сучасне людство добуває величезне розмаїття продуктів. Укажіть правильну 
пару «технологічний процес» — «продукт».

Сульфатна кислота й вода

Сульфатна кислота й калій гідроксид

Калій і вода

Негашене вапно й вода

Вапняк і хлоридна кислота

спиртове бродіння-кефір

спиртове бродіння-квас

маслянокисле бродіння-вершкове масло

маслянокисле бродіння - сир

молочнокисле бродіння-лимонна кислота



хімія(6клас)

2

3. Question
завдання3

0 /1.00 points

Вивчаючи графік залежності температури кипіння і плавлення нерозгалужених вуглеводнів від числа атомів
Карбону в молекулах, три юних хіміки зробили висновки про властивості вуглеводнів.
I. Температури кипіння і плавлення вуглеводнів залежать від притягання молекул одна до одної.
II. Молекули у бензині притягуються одна до одної сильніше, ніж молекули у восках.
III. Молекули вуглеводнів у твердому стані притягуються сильніше, ніж у рідкому стані.
Оцініть правильність зроблених висновків.

4. Question
питання4

0 /1.00 points

Свічки — дуже давній і популярний товар. У наш час свічки виготовляють з найрізноманітніших речовин і 
матеріалів. Відмітьте речовину, що НЕ використовують для виробництва свічок.

5. Question
питання 5

0 /10.00 points

У молекулі органічної речовини співвідношення мас атомів хімічних елементів таке:
 .ЇЇ молярна маса становить 152 г/моль.Виведіть молекулярну формулу 

органічної речовини. У відповіді запишіть число, що дорівнює сумі індексів у виведеній формулі.

Усі три висновки правильні

Правильні I і II висновки

Правильні I і III висновки

Правильні II і III висновки

Усі висновки не правильні

парафін

гліцерол

віск

стеарин

сало

m(C) : m(H) : m(O) = 12 : 1 : 6
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6. Question
питання 6

0 /10.00 points

До водного розчину натрій нітрату з масовою часткою солі 40 % добавили воду масою 20 г. Унаслідок цього 
утворився розчин з масовою часткою натрій нітрату 15 %. Обчисліть масу (г) узятого для розбавлення розчину з 
масовою часткою солі 40 %.

7. Question
питання7

0 /10.00 points

Продукти повного окиснення органічної речовини масою 22,5 г – карбон(IV) оксид об’ємом 11,2 л (н. у.) і вода 
масою 4,5 г. Відносна молекулярна маса цієї речовини становить 90. Виведіть молекулярну формулу органічної 
речовини. У відповіді запишіть число, що дорівнює сумі індексів у виведеній формулі.

8. Question
питання 8

0 /1.00 points

Для отримання сильної отрути  у середні віки розчиняли шматочок певного металу в оцті.При цьому 
утворювався безбарвний розчин ,при випарюванні якого випадали безбарвні кристали кубічної 
форми.Відмітьте назву цієї отрути.

Type your answer here...

Type your answer here...

Type your answer here...

свинцевий цукор

цинкова обманка

мідний купорос
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9. Question
питання 9

0 /1.00 points

Технологія GTL відома вже понад сто років і деякі країни використовували її
на початку ХХ століття у своїй промисловості. Однак сьогодні ця технологія
стає все більш затребуваною у зв’язку з підвищенням актуальності глобальних проблем людства. У технології 
GTL можна виділити два головних етапи.
Перший полягає в конверсії метану (або вугілля) з утворенням синтез-газу:
СН4 + Н2О = СО + 3Н2
Другий етап здійснюють із використанням процесу Фішера-Тропша, який
можна описати загальним рівнянням:
nCO + (2n+2)H2 = Н-(CH2)n-Н + H2O, де n = 5–10
З огляду на хімізм технології GTL, укажіть значення цієї абревіатури

10. Question
питання 10

0 /1.00 points

З 2017 року організаційний комітет Токійських Олімпійських і Паралімпійських ігор впроваджує проєкт «Медаль 
Токіо 2020». Його метою є збирання
й виділення дорогоцінних металів для виготовлення олімпійських медалей із
вторинної сировини. Цей проєкт став справою кожного громадянина Японії.
Комітет націлений на 100 % рівень утилізації золота задля збереження довкілля й демонстрації японських 
новітніх технологій. У рамках цього проєкту оргкомітет «Токіо 2020» планує виготовити близько 5000 золотих, 
срібних
і бронзових медалей для Олімпійських і Паралімпійських ігор. Що конкретно
японці здають на переробку для виділення дорогоцінних металів?

хромова зелень

кобальтова синь

Gas-Technology-Levels — рівнева газова технологія

Greenhouse-Test-Lasing — тестування формування парникового ефекту

Graphite-Thermal-Load — термічне завантаження графіту

Gas-Tropsch-Limiting — обмеження використання газу Тропша

Gas-To-Liquid — синтез рідкого пального з газуватого

скляні пляшки

прикраси
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11. Question
питання 11

0 /7.00 points

Обчисліть об'єм кисню(л).який необхідний для спалювання 100л суміші,яка містить етан,етин і азот.Об'ємні 
частки етану і етину відповідно становлять 20% і 30%.

12. Question
Установіть відповідність між назвами сполук та основними галузями їх
застосування

0 /4.00 points

Made by Classtime.com

мобільні телефони

бляшанки

меблі

Type your answer here...

натрій
стеарат

калій стеарат

оцтова
кислота

етиленгліколь

як
антифриз

виготовлення
рідкого мила

харчова
промисловість

виготовлення
твердого мила

медицина

https://www.classtime.com/
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Class: Date:

хімія(7клас) 0 /48 points

1. Question
завдання1

0 /1.00 points

Для харчування людини вкрай важливо хоча б іноді вживати гарячу їжу. Людям, що перебувають далеко від 
цивілізації, буває важко організувати гаряче харчування,
особливо в умовах неможливості розведення багаття. Для цього вже майже 20 років випускають спеціальні 
саморозігрівні консерви. Принцип їхньої дії полягає в тому, що
в нижній частині консервної банки є дві ємності з хімічними речовинами. У певний момент, при вилученні чеки, ці 
речовини змішуються, і виділяється велика кількість
теплоти, що призводить до розігрівання вмісту консервної банки. Відмітьте хімічні речовини, які можна безпечно 
використовувати в таких консервах для розігріву вмісту.

2. Question
завдання2

0 /1.00 points

Одна з сучасних технологій добування цієї важливої для економіки речовини полягає у тому, що попередньо 
подрібнену й збагачену сировину обробляють водним розчином натрій ціаніду
в присутності кисню. Після спеціальної обробки виділяється проміжна речовина, що відновлюється цинковим 
пилом. У результаті на дні розчину утворюється осад потрібної речовини.
Визначте цю речовину.

Сульфатна кислота й вода

Сульфатна кислота й калій гідроксид

Калій і вода

Негашене вапно й вода

Вапняк і хлоридна кислота

Золото

Алюміній

Калій

Диціанові токсичні речовини

Віскозний шовк
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3. Question
питання3

0 /1.00 points

У казці Корнія Чуковського горіло «море синє», а звірі його гасили, хоча усім відомо, що вода горіти
не може. Утім, за певних умов воду підпалити усе ж таки можливо. Відмітьте, за яких умов можливе
горіння води.

4. Question
питання 4

0 /1.00 points

 Елемент X  утворює катіон   із такою самою кількістю електронів, як в атома Аргону. Елемент  утворює 
аніон  із такою самою кількістю електронів, як в атома Неону.Укажіть ПОМИЛКОВЕ твердження.

5. Question
Питання 5

0 /10.00 points

Суміш масою 45 г складалася із магнію й алюмінію. Її повністю розчинили в хлоридній кислоті. Об'єм водню, 
витісненого алюмінієм, був удвічі більшим за об'єм водню, витісненого магнієм. Обчисліть масу (г) магнію в 
суміші.

Горіти може водяна пара за дуже високої температури

Вода загоряється в атмосфері чистого кисню

Для горіння води необхідний родієвий каталізатор

Вода займається в атмосфері фтору

Вода займається, якщо на її поверхні підпалити шар нафти

X2 + Y

Y −

Елементи X та Y утворюють речовину йонної будови складуXY2

Максимальний ступінь окиснення атома елемента Y становить +7.

Елемент Y утворює просту речовину складу Y2

Елемент X належить до металічних елементів.
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6. Question
питання 6

0 /1.00 points

Водний розчин солі Х  розділили на дві пробірки .У першу добавили хлоридну кислоту, унаслідок чого виділився 
газ. А в другу пробірку – водний розчин барій хлориду й спостерігали утворення осаду. Укажіть формулу солі Х

7. Question
питання 7

0 /10.00 points

До водного розчину натрій нітрату з масовою часткою солі 40 % добавили воду масою 20 г. Унаслідок цього 
утворився розчин з масовою часткою натрій нітрату 15 %. Обчисліть масу (г) узятого для розбавлення розчину з 
масовою часткою солі 40 %.

8. Question
питання 8

0 /1.00 points

На початку ХІХ століття  став популярним метал. який невдовзі отримав назву "золото із глини".Він був 
настільки дорогим ,що Наполен ІІІ наказав  виготовити з нього столові прибори,які подавали тільки імператору 
та найпочеснішим гостям.При цьому інші гості користувалися приборами з традиційних золота й 
срібла.відмітьте цей метал.

Type your answer here...

Na2S

AgNO3

K2SiO3

Na2SO3

Type your answer here...

платина

хром
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9. Question
питання 9

0 /1.00 points

З 2017 року організаційний комітет Токійських Олімпійських і Паралімпійських ігор впроваджує проєкт «Медаль 
Токіо 2020». Його метою є збирання
й виділення дорогоцінних металів для виготовлення олімпійських медалей із
вторинної сировини. Цей проєкт став справою кожного громадянина Японії.
Комітет націлений на 100 % рівень утилізації золота задля збереження довкілля й демонстрації японських 
новітніх технологій. У рамках цього проєкту оргкомітет «Токіо 2020» планує виготовити близько 5000 золотих, 
срібних
і бронзових медалей для Олімпійських і Паралімпійських ігор. Що конкретно
японці здають на переробку для виділення дорогоцінних металів?

10. Question
питання 10

0 /10.00 points

Під час взаємодії лужноземельного металу з водою одержали 8,96л водню( н.у.) і 684г розчину з масовою 
часткою лугу 10%.Укажіть протонне число атома лужноземельного металічного елемента,просту речовину 
якого використали.Відповідь підтвердіть  обчисленнями.

алюміній

паладій

цинк

скляні пляшки

меблі

прикраси

старі мобільні телефони

бляшанки

Type your answer here...
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11. Question
Установіть відповідність між назвами хімічних речовин та їх застосуванням

0 /4.00 points

12. Question
питання 12

0 /7.00 points

Обчисліть об'єм кисню(л).який необхідний для спалювання 100л суміші,яка містить етан,етин і азот.Об'ємні 
частки етану і етину відповідно становлять 20% і 30%.

Made by Classtime.com

етин

6-
аміногексанова
кислота

метаналь

целюлоза

виготовлення
ацетатного
шовку

виготовлення
мазей

виробництво
фенолформальдегідної

смоли

виробництво
вінілхлориду

виробництво
синтетичних
волокон

Type your answer here...

https://www.classtime.com/

