
МУИС, ШУС, ХИМИЙН ТЭНХИМИЙН НЭРЭМЖИТ

ХИМИЙН БАГА ОЛИМПИАДЫН IX АНГИЙН ОНОЛ, БОДЛОГЫН ТЭМЦЭЭНИЙ ДААЛГАВАР

Шифр: ................................... 2018-11-03

Нийт: 15 оноо Хугацаа: 130 минут

1-р зэрэглэлийн
бодлого

2-р зэрэглэлийн
бодлого

3-р зэрэглэлийн
бодлого

Нийт оноо Гарын үсэг

Шалгагч 1

Шалгагч 2

Дундаж

1-р зэрэглэлийн бодлого (4 оноо)
Өгөгдсөн химийн бодисын хувьд хүснэгтийг гүйцээнэ үү.

Химий
н бодис

Химийн
бодисыг

нэрлэнэ үү.

Химийн холбооны
төрлийг

тодорхойлно уу
Химийн холбоо хэрхэн үүсэхийг цэг-хэрээс диаграммаар дүрсэлнэ үү
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2-р зэрэглэлийн бодлого (5 оноо)
Зөгийн баланд ихээр агуулагддаг глюкоз нь органик нэгдэл бөгөөд С6Н12О6 томьёотой бол дараах даалгавруудыг
хийж гүйцэтгэнэ үү. 
1. Харьцангуй молекул массыг тооцоолно уу. 

                   
2. Молекул дахь элемент тус бүрийн массын хувийг тооцоолно уу.
С Н О

3. Глюкозын уусах чанар 25С-т 909 г/л байдаг бол энэ температурт 50 г ханасан уусмал гарган авахын тулд 
хэчнээн г ус шаардлагатай вэ? Усны нягт 1г/мл гэж тооцоорой.

4. С6Н12О6 томьёонд захирагдах нэг изомерийн бүтцийг дүрсэлнэ үү. 



3-р зэрэглэлийн бодлого (6 оноо)
А, Б, В хий агуулсан хийн холимог өгөгдсөн. Хийн холимогт цогшсон зомгол оруулахад хэсэг хугацаанд байж
байгаад унтарсан. Харин туршилт 1-ийг явуулсны дараа үлдсэн хийн холимогт цогшсон зомгол оруулахад шууд
унтарсан байна. Мөн туршилт 1-ийг явуулсны дараа үлдсэн хийн холимогийг кальцийн гидроксидын усан уусмал
дундуур нэвтрүүлэхэд цагаан өнгийн булингар үүссэн байна (туршилт 2). Туршилт 2-ыг явуулсны дараа үлдсэн хий
нь устөрөгчтэй урвалд орж шивтэр шиг хурц үнэртэй, усанд сайн уусдаг, улаан лакмусын норгосон цаасыг хөх
өнгөтэй болгодог хийг үүсгэдэг (туршилт 3). Анхны хийн холимгийн чанарын болон тооны найрлагыг тодорхойлно
уу.
Туршилт 1

Бага  хэмжээний  зэсийг  шилэн
хоолойд байрлуулна. Тариур 1-т
хийн  холимог  хийж  шилэн
гуурстай  холбоно.  Тариур  2-ыг
агааргүй  болтол  нь  бүлүүрийг
гүйцэд  шахаж,  шилэн  гуурстай
холбоно.  Шилэн  гуурс  дахь
зэсийг гаднаас нь хүчтэй халааж,
урвал  бүрэн  явагдаж  дууссаны
дараа багажийг хөргөж, тариур 2
дахь  хийн  эзэлхүүнийг  хэмжиж
авна.

а. Зэс байрлуулсан шилэн хоолойг халааж, урвал бүрэн явагдсаны дараа хийн холимогт Б, В хий үлдсэн байна. А
хийг нэрлэж, явагдсан урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

б. А хий холимогийн эзэлхүүний хэдэн хувийг эзэлж буйг тооцно уу.

Туршилт 2
а. Туршилт 1-ийн дараа үлдсэн хийн холимогийг шохойн усан дундуур нэвтрүүлэхэд Б хий урвалд орж цагаан

өнгийн булингар үүсгэсэн. Б хийг нэрлэж, явагдсан урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

б. Туршилтын  дараах  хийн  холимгийн  эзэлхүүн  30  см3-аас  10  см3 болж  өөрчлөгдсөн  бол  Б  хий  холимогийн
эзэлхүүний хэдэн хувийг эзэлж буйг тооцно уу.



Туршилт 3
Туршилт 2-ын дараа үлдсэн В хий устөрөгчтэй урвалд ороход үүссэн Г хий нь шивтэр шиг хурц үнэртэй, усанд
сайн уусдаг, улаан лакмусын норгосон цаасыг хөх өнгөтэй болгодог. 
а. В хийг нэрлэж, устөрөгчтэй урвалд орох урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

б. В хий холимогийн эзэлхүүний хэдэн хувийг эзэлж буйг тооцно уу.


