
МУИС, ШУС, ХИМИЙН ТЭНХИМИЙН НЭРЭМЖИТ 

ХИМИЙН БАГА ОЛИМПИАДЫН X АНГИЙН ТЕСТИЙН ДААЛГАВАР 

 

Шифр: ................................... 2019-11-02 

Нийт: 7 оноо Хугацаа: 25 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. Концентрацтай А хүчилд дүрсний дараа Б давсаар 

бохирлогдсон нихром утсыг спиртэн дэнгийн 

дөлний халуун хэсэгт барихад дөл цайвар ногоон 

өнгөөр будагдсан. Шалтгааныг тайлбарлана уу. 

A. А хүчил нь концентрацтай давсны хүчил 

байсан 

B. Б давс нь барийн давс байсан 

C. Нихром утсыг дөлний халуун хэсэгт барьсан 

учир 

D. Б давс нь сульфатын давс байсан 

2. Тус бүр X, Y, Z анион бүхий усан уусмалд: 

а. барийн ион нэмсэн, 

б. үүссэн тунадас дээр сулруулсан давсны 

хүчил нэмсэн. 
 X Y Z 

а. Ba2+ ↓цагаан ↓цагаан ↓цагаан 

б. HClсулруулсан 
тунадас 

уусаагүй 

тунадас 
эрчимтэй 

ууссан, хий 

ялгарсан. 

тунадас хий 

үүсгэлгүй 

ууссан. 

X, Y, Z анионыг тодорхойлно уу. 

A. 𝐶𝑂3
2− , 𝑆𝑂3

2−, 𝑆𝑂4
2− 

B. 𝑆𝑂3
2− , 𝐶𝑂3

2−, 𝑆𝑂4
2− 

C. 𝑆𝑂3
2− , 𝑆𝑂4

2−, 𝐶𝑂3
2− 

D. 𝑆𝑂4
2− , 𝐶𝑂3

2−, 𝑆𝑂3
2− 

3. Нягтын өгөгдөлд үндэслэн галогеныг нэрлэнэ үү. 
Галоген А Б В Г 

Нягт, г·см-3 4.9 1.6910-3 3.210-3 3.1 

 

A. Бром, иод, фтор, хлор 

B. Иод, фтор, хлор, бром 

C. Фтор, хлор, бром, иод 

D. Хлор, бром, иод, фтор 

4. Шилжилтийн металлын нэгдлийн өнгийг аль 

тохиолдолд зөв тодорхойлсон бэ? 

A. Кобальт (II)-ын хлорид ягаан 

B. Төмөр (II)-ын сульфат цэнхэр 

C. Калийн дихромат ягаан 

D. Зэсийн хлорид ногоон 

5. Автомашины янданд байрлуулдаг каталитик 

хувиргагч дотор явагдах урвалаар ямар хий үүсэх 

вэ? 

A. Азот, хүчилтөрөгч, нүүрсхүчлийн хий 

B. Азотын оксид, нүүрсхүчлийн хий, 

нүүрстөрөгч (II)-ийн оксид 

C. Нүүрстөрөгч (II)-ийн оксид, азот, азотын 

оксид 

D. Хүчилтөрөгч, азотын оксид, нүүрсхүчлийн 

хий 

6. Дараах оксидуудаас 0.1 молийг авч 1 литр усанд 

уусгахад аль тохиолдолд хамгийн хүчиллэг уусмал 

үүсэх вэ? 

A. BaO 

B. BaO2 

C. SO2 

D. SO3 

7. Ренийн хлорид дахь ренийн агуулгын массын хувь 

63.6% бол энэхүү хлоридын хялбар томъёог 

тогтоо. (Ar (Cl) =35.5, Ar (Re) =186) 

A. ReCl 

B. ReCl2 

C. ReCl3 

D. ReCl5 

8. Дараах хос хийнүүдийн аль нь 25 °C-т диффузийн 

дундаж хурд хамгийн ойролцоо байх вэ?  

A. He ба Ne 

B. N2 баO2 

C. N2O ба CO2 

D. NH3 ба HCl 

9. Пирофосфат ион, P2O7
4– дахь валентын электроны 

нийт тоо хэд вэ? 

A. 48 

B. 52 

C. 54 

D. 56 

10. Дараах молекулуудын хувьд төвийн атомыг А гэж 

тэмдэглэвэл алинд нь F-A-F гэсэн холбооны өнцөг 

хамгийн том байх вэ? 

A. BF3 

B. CF4 

C. NF3 

D. OF2 

11. Экзотермийн урвалд эх ба бүтээгдэхүүн бодис 

бүгд хий төлөвтэй байв. Энэ урвалын талаарх зөв 

илэрхийллийг сонгоно уу.  

A. Бүтээгдэхүүний нийт холбооны энерги эх 

бодисынхоос бага байх ба урвалын энтальпи, 

∆H сөрөг утгатай байна. 

B. Бүтээгдэхүүний нийт холбооны энерги эх 

бодисынхоос бага байх ба урвалын энтальпи, 

∆H эерэг утгатай байна. 

C. Бүтээгдэхүүний нийт холбооны энерги эх 

бодисынхоос их байх ба урвалын энтальпи, 

∆H сөрөг утгатай байна. 

D. Бүтээгдэхүүний нийт холбооны энерги эх 

бодисынхоос их байх ба урвалын энтальпи, 

∆H эерэг утгатай байна. 



12. Нэгэн сурагч магнийн илүүдэл хэмжээний 

хүхрийн хүчилтэй харилцан үйлчлэх урвалын 

хурдыг судалжээ. Тэрээр урвалаар ялгарч буй 

устөрөгчийн эзлэхүүнийг хугацаанаас 

хамааруулан судалж, 2 ялгаатай туршилтыг 

гүйцэтгэсэн байна. Хоёр туршилтын үр дүн (R, S)-

г графикаар харуулжээ.  

 

R ба S туршилтаар урвалын ямар нөхцөл ялгаатай 

байсан бэ?  

A. S туршилтад катализатор нэмсэн. 

B. R туршилтад S туршилтыг бодвол хүчлийн 

концентраци их байсан.  

C. S туршилтад R туршилтыг бодвол металл 

магнийн нунтаглалт сайн байсан. 

D. R туршилтад S туршилтыг бодвол бага 

температуртай байсан.  

13. Цахилгаан станцаас цахилгааныг өндөр хүчдэлийн 

шугамаар дамжуулж дэд станц руу, улмаар 

хэрэглэгчид рүү түгээдэг. Энэхүү цахилгаанаар 

бид химийн лабораторит инертийн электродыг 

хэрэглэн концентрацитай гидрохлорын хүчил 

(давсны хүчил)-ийн уусмалын электролизийг 

явуулдаг билээ. Өндөр хүчдэлийн шугам, 

электродоор тус тус ямар металлыг хэрэглэдэг вэ? 

 Өндөр хүчдэлийн 

шугам 

Электрод 

A.  Хөнгөнцагаан  Зэс  

B.  Хөнгөнцагаан Платин  

C.  Зэс  Платин  

D.  Платин  Хөнгөнцагаан  

14. Нэгэн шүлтийн уусмал руу хүчлийн уусмал 

нэмэхэд дараах химийн урвал явагджээ. 

Шүлт + Хүчил  Давс + Ус 

Урвалын явцад уусмалын рН хэрхэн 

өөрчлөгдсөнийг дараах зурагт харуулжээ.  

 

Графикийн аль хэсэгт хүчил ба давс хоёулаа 

орших вэ? 

A. A 

B. B 

C. C 

D. D 

15. Дараах цахилгаан химийн хэлхээн дэх чийдэнг 

асаахын тулд хуруу шилэнд ямар бодис хийх 

хэрэгтэй вэ? 

 
A. Сахарын усан уусмал  

B. Натрийн хлоридын талст  

C. Натрийн хлоридын усан уусмал  

D. Сахарын талст  

16. Дараах тэнцвэр тогтсон урвалын температурыг 

ихэсгэвэл урвал аль чиглэл рүү шилжих вэ? 

CH3(CH2)2CH3(хий) → (CH3)2CHCH3(хий)  

∆H = – 8.0 кЖ моль–1 

A. Өөрчлөлт гарахгүй 

B. Буцах урвалын чиглэлд 

C. Шулуун урвалын чиглэлд 

D. Бүтээгдэхүүн үүсэх чиглэлд  

17. Карбон хүчил натрийн бикарбонаттай яагаад 

урвалд ордог вэ? Урвал явагдаж байгааг хэрхэн 

мэдэх вэ? 

A. Уусамтгай учраас, Н2 хий үүсэхээр 

B. Хүчиллэг учраас, СО2 хий үүсэхээр  

C. Суурьлаг учраас, СО2 хий үүсэхээр 

D. Хүчиллэг учраас, тунгалаг уусмалаар 

18. Аль нь хоёрдогч-бутилийн бүлэг вэ? 

CH3CH2CHCH3

CH3CH2CH2CH2CH2

CH3CCH3

CH3

CH3CHCH3

A B

C D

 
A. A 

B. B 

C. C 

D. D 

19. Хайруулын тавгийг наалддаггүй болгохын тулд 

ямар полимерыг хэрэглэдэг вэ?  

A. Поливинилхлорид 

B. Полистирол 

C. Политетрафтортэтен 

D. Полипропен 

20. Дараах шаталсан урвалын завсрын шатанд үүсэх Х 

бодисыг нэрлэнэ үү. 

H3C CH2 OH x H3C C OCH3

O

 
A. Метаны хүчил 

B. Шоргоолжны хүчил 

C. Этаны хүчил 

D. Пропаны хүчил 

Ялгарсан устөрөгчийн 

эзлэхүүн 

Хугацаа 

Хуруу шил 

Чийдэн 


