
МУИС, ШУС, ХИМИЙН ТЭНХИМИЙН НЭРЭМЖИТ

ХИМИЙН БАГА ОЛИМПИАДЫН IX АНГИЙН ТЕСТИЙН ДААЛГАВАР

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

Нийт: 7 оноо Хугацаа: 20 минут

Зөв гэж үзсэн хариунд харгалзах үсгээ хариултын хуудас дээр будаж тэмдэглэнэ үү. Даалгаврын асуулт тус бүр нь зөвхөн
нэг зөв хариутай болохыг анхаараарай. Зөв хариулт тус бүр 0.35 оноо, нийт 7 оноо

1. Хамгийн зөөлөн металл аль нь вэ?
A. Pt
B. Ag
C. Fe
D. Au

2. Нүүрстөрөгчийн аллотроп дүрс хувирлаас аль нь
хамгийн хатуу вэ?
A. Коксжуулсан нүүрс
B. Бал чулуу
C. Алмаз
D. Чулуун нүүрс

3. Алмаз,  бал  чулуу  хоёрын  ялгааг  юугаар
тайлбарлах вэ?

A. Электронт бүтэц 

B. Химийн тэмдэг

C. Химийн томьёо

D. Талст торын бүтэц

4. Шүлтийн  металлуудаас  аль  нь  химийн  урвалд
орох идэвх хамгийн ихтэй вэ?
A. Натри
B. Кали
C. Рубиди
D. Лити

5. Төмөр  эдлэлийн  зэврэх  нөхцөл,  зэврэлээр  үүсэх
зэв, зэврэлээс хамгаалах арга аль нь вэ?
A. Усан  орчинд;  Fe(OH)3;  идэвхгүй  металлаар

бүрэх
B. Ус  ба  хүчилтөрөгчийн  орчинд;  Fe2O3·H2O;

идэвхтэй металлаар бүрэх 
C. Хүчилтөрөгчийн орчинд;  Fe2O3;  хуванцараар

бүрэх
D. Ус,  хүчилтөрөгч,  азотын  орчинд;

Fe(NO3)2·H2O; будгаар будах

6. Галидын давс нь дөлний өнгийг тоосгон улаанаар
буддаг. Галид ионыг таних урвалаар шар өнгийн
тунадас  үүссэн.  Ямар  давс  байсан  бэ?  Галид
ионыг таних урвалд ямар бодис ашигласан бэ?
A. CaBr2, AgNO3

B. NaCl, H2S
C. MgCl2, H2S
D. LiBr, AgNO3

7. Элементийн дэс дугаар нь атомын бүтэцтэй ямар
холбоотой вэ?
A. Тухайн элементийн валентын электроны тоог 

илэрхийлнэ. 
B. Атом цахилгаан саармаг учир атом дах 

нейтроны тоог заана. 
C. Тухайн элементийн атомын цөмийн цэнэг, 

электроны тоог заана.
D. Атомын бүтэцтэй ямар ч холбоогүй.

8. Хлор  нь  бромоос  хүчтэй  исэлдүүлэгч  болохыг
дараах аргаар тодорхойлно.
A. Устөрөгчийн хлорид болон устөрөгчийн 

бромидын харьцангуй молекул массыг 
тодорхойлно

B. Бромид ион агуулсан уусмал дундуур хлор 
нэвтрүүлнэ

C. Шингэн бром дундуур хлор нэвтрүүлнэ
D. Элемент тус бүрийн устөрөгчтэй урвалд орж 

үүсгэсэн устөрөгчийн галидын эзэлхүүнийг 
тодорхойлно

9. Хүчиллэг  тунадас  үүсгэхэд  оролцдог  гол  хийг
сонгоно уу?
A. CO2

B. SO2

C. O3

D. N2

10. Сурагч стандарт  уусмалаас  17.3 мл-ийг хэмжиж
авах  хэрэгтэй  болжээ.  Дараах  хэмжээст  шил
саваас алийг нь хэрэглэх вэ? 
A. 25 мл-ийн шил аяга
B. 25 мл-ийн пипетка 
C. 25 мл-ийн бюретка
D. 25 мл-ийн хэмжээст колбо



11. Нэгэн  сурагч  гурван  металлын  химийн  шинж
чанарыг  харьцуулан  судалж  дараах  хүснэгтэд
үзүүлсэн үр дүнг гарган авчээ. 
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Шингэрүүлсэн
давсны хүчилтэй
урвалд орох эсэх

Металлын оксид
нь нүүрстөрөгчөөр

ангижирдаг эсэх

А Тийм Тийм
Б Тийм Үгүй
В Үгүй Тийм
Өгсөн металлуудыг идэвхээр нь жагсаана уу.

Идэвхтэй        Идэвхгүй
A. А Б В

B. А В Б

C. Б А В

D. В А Б

12. Эндотермийн урвалын хувьд үнэн байх хариултыг
сонгоорой. 
A. Урвалын холимгийн температур нэмэгдэнэ 
B. Эх  бодис  дахь  химийн  холбоог  таслахад

шаардагдах  энерги  нь  бүтээгдэхүүн  дэх
химийн холбоо үүсэхэд чөлөөлөгдөх энергиэс
их байна. 

C. Бүтээгдэхүүн  дэх  химийн  холбоо  үүсэхэд
чөлөөлөгдөх  энерги  эх  бодис  дахь  химийн
холбоог  таслахад  шаардагдах  энергиэс  их
байна.

D. Бүтээгдэхүүн  дэх  химийн  холбоо  үүсэхэд
чөлөөлөгдөх  энерги  эх  бодис  дахь  химийн
холбоог таслахад шаардагдах энергитэй адил
утгатай байна.

13. Зарим  химийн урвалын  нөхцөлийг  өөрчлөх
замаар буцах чиглэлд явуулах боломжтой. 
Дараах урвалыг буцааж явуулахын тулд ямар 
нөхцөлийг өөрчлөх вэ?

CuSO4∙5H2O⟶CuSO4+5H2O
Ус нэмэх Халаах

A.  

B.  

C.  

D.  

14. Давсны  хүчлийг  металлын  гадаргуу  дээрх
оксидын  үеийг  арилгаж,  цэвэрлэхэд  хэрэглэдэг.
Энэ нь давсны хүчлийн рН нь Х, металлын оксид
Y байдагтай холбоотой.  X, Y нь ямар нөхцөлийг
илэрхийлж байна вэ?

X Y

A. Их Хүчиллэг

B. Их Суурилаг

C. Бага Хүчиллэг

D. Бага Суурилаг

15. Металл  ба  шингэрүүлсэн  хүчлийн  харилцан
үйлчлэлийн  хурдыг  ялгарсан  устөрөгчийн  хийн
эзлэхүүнээр хэмжиж Х муруйг гарган авчээ. 
Нэг  нөхцөлийг  өөрчлөн  туршилтыг  давтан
явуулахад Y муруй гарчээ. 

Хоёр  дахь  туршилтыг  хийхдээ  ямар  нөхцөлийг
хэрхэн өөрчилсөн бэ? 
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A.   

B.   

C.   

D.   

16. Эдгээрээс  аль  нь  органик  бодисын  ангилалд
багтах вэ?
A. Элс 
B. Шил
C. Ноос
D. Гууль

17. Органик  нэгдлийн  молекулд  заавал  агуулагдах
элементийг заана уу.
A. С
B. N
C. O
D. S

18. Органик урвал аль нь вэ?
A. Магни + Хүчилтөрөгч   Магнийн оксид
B. Устөрөгч + Хүчилтөрөгч  Ус
C. Нүүрстөрөгч + Хүчилтөрөгч   

Нүүрстөрөгчийн диоксид
D. Глюкоз + Хүчилтөрөгч   Нүүрстөрөгчийн 

диоксид + Ус

19. Гурван нүүрстөрөгчийн атомтай алканыг нэрлэнэ
үү.
A. Бутан
B. Метан
C. Пропан
D. Этан 

20. Найрлагаараа  ижил,  бүтэц  байгууллаараа  өөр
органик нэгдлүүдийг                              гэнэ.
A. Гомолог
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B. Изомер
C. Нүүрсустөрөгчид

D. Функциональ бүлэг
 




