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КІРІСПЕ  

 

Жұмбақтар адам танымын ашуда пайдаланылатын, ертеден, 

халқымыздың ауыз әдебиетінен белгілі жанр. Атаулардың, құбылыс-

тардың, заттардың қасиеттерін, сырт-келбетін, пайдаланылу орыны бойын-

ша түрлі салаларға құрастырылатын жұмбақтар адам баласының танымын 

ерте кезден дамытып, үнемі жетілдіріп отырады, себебі жұмбақ – ойын 

іспеттес ілгері жүруге, үнемі ізденіске итермелеп, қайталауды қажет етпей, 

қызығушылықты арттыруға бағытталған. 

Ұсынылып отырған оқу құралында химия пәні бойынша қиын-

датылған, шешілуі жағынан дәстүрлі оқулықтарда жиі кездеспейтін 

есептер жинақталған. Есептерді шешуде оқушылар белгілі дәрежеде 

химиялық білімді игерулері қажет. Бұл есептер тарапынан оқушыны 

немесе студентті ӛзіндік жұмысқа ынталандырады. 

«Жұмбақ» есептердің әр түрлі қиындық деңгейде берілуі студенттер 

мен оқушылардың шығармашылық ойлау қабілетін қалыптастыруға, есепті 

тиімді, стандартты емес жолмен шешу әдісін таңдауына мүмкіндік береді. 

Оқу құралы ең алдымен химиялық, технологиялық, экологиялық 

мамандықтардың студенттеріне арналған, алайда оқу құралын жоғарғы 

сынып оқушылары үшін ұлттық бірыңғай тестке дайындық материалы 

ретінде, химия саласын таңдаған оқушылар олимпиадаларға, жарыстарға 

дайындық үшін, мектеп мұғалімдері осы оқушыларды дайындауда 

кӛмекші құрал ретінде пайдалана алады. Сонымен қатар оқушылар мен 

студенттер осы есептер негізінде ӛздері ӛткен тақырыптары бойынша жаңа 

жұмбақ есептер құрастыруына болады. Оны студенттердің ӛзіндік, 

оқушылардың сыныптан тыс сабақтарына тапсырма ретінде қолдануға 

жарайды. 

Авторлар оқу құралын мұқият қарап, талдау жасаған рецензенттерге 

зор алғыстарын білдіреді. 
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1 «ЖҰМБАҚ» ЕСЕПТЕРДІ ШЫҒАРУДЫҢ ЖАЛПЫ 

ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Оқушы есеп шығару барысында табиғаттың біртұтастығына кӛз 

жеткізеді, есеп арқылы әр түрлі ғылым салаларынан алған білімін ӛзара 

ұштастырып, білімінің толығырақ қолдануына мүмкіндік ашылады. 

Химиялық есептер студент ойын дамытуға кӛмектеседі. Есеп шығару 

кезінде олардың талдау мен жүйелеуге, айырмашылықты кӛре білуге 

негізделген, абстрактілеуге, нақтылауға бағытталған байланысты анықтау 

бойынша ойлау әрекеті дамиды. 

Химиялық есептер ой-сананы дамытуға кӛмектеседі. Талдау мен 

жүйелеу есеп шартымен алдын ала жұмыс жүргізу кезінде іске асады. 

Алғашында студент есептің шартын аса жақсы қабылдамайды. Талдау 

нәтижесінде тетіктің кейбір жерлері ғана белгіленеді. Осыдан кейін барып 

терең талдау жүргізіледі. Есеп бойынша алынған мәліметтер арасындағы 

байланыстар анықталады. Талдау соңынан жүйелеу және талдау 

жүргізіледі. Сонда студент есеп шартын толық түсініп пайымдайды. 

Абстрактілеу нақты сандық мәндерден әріптік белгілеуге кӛшкен кезде 

іске асады. 

Есеп дегеніміз бұл болмыстың қысқаша сызбаланған моделі. Ол 

ғылым заңдылықтарына қайшы келмей, тілі жатық, түсінікті, теория мен 

фактілерге сүйенген болуы қажет. Сонымен бірге белгілі бір қиындық 

деңгейіне сай, бағдарлама мӛлшеріне дәл болуы да аса маңызды.  

«Жұмбақ» есептер. Мұндай типті есептерде заттар немесе заттар 

тобы жұмбақталып беріледі. Кейде тіпті бастапқы зат та, одан алынатын 

заттар да белгісіз болып, әсер етуші реагенттер мен олардың әсерлесу 

нәтижесі ғана берілуі мүмкін. 

Мысал ретінде мынадай есепті қарастыруға болады: А және Б 

тұздары әрекеттесіп, В қышқылын береді. Сусыз В қышқылы қыздырған 

кезде кӛпшілік металдарды ерітеді, бірақ алтын мен платинаға әсер 

етпейді. В қышқылын Д тұзы мен К қышқылын қосып қыздыру арқылы 

алуға болады. Д тұзы ауыл шаруашылығында және пиротехникада кеңінен 

қолданылады. Егер К Е1 сілтісімен әсерлессе, А тұзы түзілуі мүмкін, ал В 

мен Е2 сілтісі әрекеттесе Б тұзы түзіледі. Барлық заттарды анықтап реакция 

теңдеулерін жазындар. 

Мұндай есептерді шығару үшін алдымен кем дегенде бір затты 

анықтап алу керек. Ол үшін бір жерден ілгек табу керек. Ол үшін есептің 

шартына сәйкес келетін болжам табылғанша әр түрлі жұмыс болжамдары 

іріктелінеді. 

Есептің шешу жолы. 

Есептің шарты бойынша В заты – бұл азот қышқылы. Оны тұздың 

қолдану аймағымен қосымша дәлелдеуге болады, бірақ азот қышқылы 
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қалай екі тұздың әрекеттесу ӛнімі болмақ. Тегі қандай да бір нитрат 

қышқыл тұзбен әрекеттесетін болуы керек. Реакция нәтижесінде ол 

нитраттың катионы қышқыл тұздың анионымен әрекеттесіп, суда және 

қышқылда ерімейтін тұз беретін болуы керек. Бір негізді қышқылдар 

қышқыл тұз түзбейді. Ендеше К – Н2SO4, D – KNO3. А дегеніміз калийдің 

гидросульфаты, Е1 дегеніміз калийдің гидроксиді, Б дегеніміз барийдің 

нитраты, ол сульфатпен қосылып суда ерімейтін тұнба береді, Е2 заты – 

барийдің гидроксиді: 

334234 )( HNOKNOBaSONOBaKHSO   

OHKHSOSOHKNO 24423   

OHNOBaHNOOHBa 22332 2)(2)(   

«Қақпан» есептер. Мұндай типтес есептерде оның шартында есептің 

шығарылу жолы берілген сияқты кӛрінеді, бірақ ол кӛбінесе қате шешу 

жолына әкеледі, яғни есептің шартында, егер оқушы ӛзінің бұрыннан 

жинақталған білімін жаңа жағдаятқа догмалық жолмен талдауды мұқият 

жүргізбеген жағдайда оңай түсетін қақпан тұрады. Мысалға тӛмендегідей 

есепті келтіруімізге болады. 

Берілген суы бар екі стақанға натрий мен литийдің әр қайсысы 0,1 

грамм үлгісін салдық. Реакциядан кейін қай стақан кӛбірек ысиды.  

Оқушылар натрий мен литийдің қайсысының химиялық қасиеті 

күштірек екенін біледі. Натрий сумен литийге қарағанда шабыт 

әрекеттеседі. Міне, осы жерде оқушылар натрий салған ыдыс кӛбірек 

ысиды деп қате тұжырым жасайды. Шындығында есептің дұрыс шешімі 

мұндай емес. Литий мен натрий сумен сутегі бӛліп әрекеттеседі. Екі 

жағдайда да гидроксид түзіледі. Екі реакция теңдеуі де экзотермиялық. 

Олардың жылу эффектілері металдың бір моліне шағып есептегенде бір-

бірінен едәуір айырымда болады деп қарастыруға болады. Себебі литийдің 

натрийға қарағанда иондану энергиясы үлкен. Осы фактордың әсерінен 

литийдің сумен әрекеттесуінде бӛлінетін жылу мӛлшері аз болуы тиіс. 

Бірақ литий ионында ион радиусының кішкентай болуына орай гидраттану 

жылуы үлкен. Осыған байланысты бір мольге шағып есептегенде 

реакцияның жылу эффектісі бір қатардағы мәндер. Бірақ литийдің 0,1 

грамына сәйкес келетін зат мӛлшері натрийдің осындай зат массасына 

сәйкес келетін зат мӛлшерінен үш еседей артық, себебі натрийдің 

салыстырмалы атомдық массасы 23-ке тең, ал литийдікі 7-ге тең. 

Сондықтан, литий салған стақан реакция нәтижесінде ыстығырақ болады.  
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2 ЕСЕПТЕР 

1-деңгей 

 

№ 1 

А металы сумен әрекеттескенде түзілген ерітіндіге натрий карбонаты 

ерітіндісінің артық мӛлшерін құйғанда В затының тұнбасы түзіледі. 

Тұнбаны бӛліп алып, оны бромсутек қышқылының артық мӛлшерімен 

әрекеттестіріп, алынған ерітіндіні суалтқанда қатты С заты түзіледі. С 

затын тұрақты массаға дейін кептірген. Егер С затының массасы А затынан 

5 есе, ал В затынан 2 есе артық болса, А,В,С заттары қандай қосылыстар?  

 

Шешуі: 

В затының тұнбасы 32CONa  әсерінен түзілген, ендеше ол металл 

карбонаты болғаны. Суда ерімейтін карбонаттар негізінен II валентті 

металл карбонаттары. А металы сумен әрекеттесетін болса, онда ол сілтілік 

жер металл болғаны.  

OHCOABrHBrACO

NaOHACOCONaOHA

HOHAOHA

2223

3322

222

2

2)(

)(







 

А затының атомдық массасы - х г/моль болса, 2ABr  массасы (х+160) г/моль. 

Есеп шарты бойынша: 

5
160

)(

)(

)(

)(





x

x

AM

CM

Am

Cm
 

4х=160 

х=40 г/моль, ол Ca -ге сәйкес келеді. 

2
100

200

)(

)(

3

2 
CaCOM

CaBrM
 бұл да есеп шартына сәйкес келеді. 

Реакция теңдеулері: 







2223

3322

222

2

2)(

)(2

СОOHCaBrHBrCaCO

NaOHCaCOCONaOHCa

HOHCaOHCa

 

 

№ 2 

Қатты А заты тұз қышқылының артық мӛлшерімен әрекеттескенде, 

түссіз, иіссіз В газы түзіледі. Пайда болған ерітіндіге ыстық сілті 

ерітіндісін қосқанда ӛткір иісті, кӛлемі В газына тең С газы түзіледі. А 

заты натрий нитритінің ыстық ерітіндісімен әрекеттескенде сутегі 

бойынша тығыздығы 14 болатын, иіссіз, түссіз Д газы түзіледі. А, В, С, Д 

заттарын анықтап, реакция теңдеулерін жазыңдар. 
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Шешуі: 

Қатты заттарға сұйық тұз қышқылымен әсер еткенде SH 2 , 2SO , 2CO  

газдары бӛлінеді. В газы түссіз, иіссіз болса, онда ол 2CO  болғаны. Сілті 

мен тұзға әсер еткенде бӛлінетін бірден бір газ ол 3NH . Ендеше А – 

аммоний тұзы. Есеп шарты бойынша )()( 32 NHVCOV   болуы керек, мұндай 

қатынас тек 34 HCONH  заты үшін орындалады. M = 28 г/моль болатын Д 

газы – азот. Натрий гидрокарбонаты мен натрий нитритін қосып 

қыздырғанда азот бӛлінеді. 

Реакция теңдеулері: 

OHCOClNHHClHCONH 22434   

OHNHCONaNaOHHCONH 233234 22   

OHNNaHCONaNOHCONH 223234 2  

 

№ 3 

Газдарды баллондарда сақтап, тасымалдайтынын білеміз. Кездейсоқ 

оларды шатастырып алмау үшін баллондарды әр түрлі түске бояйды. 

Мысалы, қошқыл жасыл баллонда қызыл түспен аты жазылған А газын, 

сары түспен аты жазылған қара түсті баллондағы В газын платина 

катализаторымен реакторға жіберіп, қыздырып, белгілі қысымда реакция 

жүргізгенде С газы түзіледі. Оны қара жазуы бар сары баллондарда 

сақтайды. С газын )( 32OFe  катализаторы қатысында жаққанда Д газы мен 

шыны ыдыс, пластик құтыларда сақталатын Е сұйықтығы түзіледі. Д газы 

F газына дейін оңай тотығып, G сұйықтығын алуға жұмсалады. F газын 

кейде «түлкі құйрық» деп те атайды. G сұйықтығын алюминий ыдыстарда 

тасымалдауға болады. F  газын салқындатқанда оның түсі ӛзгереді. 

Қасиеттері бойынша A-G заттарын атап, сәйкес реакция теңдеулерін 

жазыңдар. 
 

Шешуі:  

Есеп шартында аммиак ӛндірісіндегі үрдістердің шарттары берілген. 

«Түлкі құйрық» – азот (IV) оксидіне берілген ат. Ендеше: A – H2; B – N2;                    

C – NH3; D – NO; E – H2O; F – NO2 (салқындатқанда NO2 димерленеді);                            

G – HNO3. 

Реакция теңдеулері: 

322 23 NHHN t  

OHNOONH
OFe

223 6454 32    

22 22 NOONO   

4222 ONNO   

3222 442 HNOONOOH   
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№ 4 

А затын күкірт қышқылында еріткенде кӛк түсті зат түзіледі. Егер 

осы затқа бӛлме температурасында В затының артық мӛлшерін қосса 

кӛкшіл түсті суда ерімейтін С заты түзіледі. Ал, егер де В затын 90-100
0
С 

температурада қосса, қара түсті А затының тұнбасы түзіледі. Есепте 

қандай заттар жайлы сӛз қозғалып отыр? Барлық реакция теңдеулерін 

жазыңдар. 

 

Шешуі: 

Қыздырғанда қараятын кӛк түсті зат мыс гидроксиді, ол суда 

ерімейді. Суда ерімейтін қара зат - мыс оксиді. Ендеше: A – CuO , B – кез 

келген сілті, мысалы NaOH , C – 2)(OHCu . 

Реакция теңдеулері: 
OHCuSOSOHCuO 2442   

4224 )(2 SONaOHCuNaOHCuSO 

 
OHSONaCuО

t
NaOHCuSO 2424 2   

 

№ 5 

Қызыл ұнтақ түріндегі екі затты сынауықта қыздыру нәтижесінде Х 

қосылысы және жай зат У түзіледі. Бастапқы қызыл ұнтақтарды алу үшін 

Х затын сутегі ағынында қыздырып, ал У затын оттегі атмосферасында 

жағу қажет. Бастапқы заттардың бірі электртехникада, ал екіншісі жай зат 

У термометр жасауда қолданылады. Х және У заттарын атап, сәйкес 

реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 

Электртехникада қолданылатын қызыл түсті жай зат – мыс. Ал 

термометр жасауда Hg  сынап қолданылады. Сынапты оттегі ағынында 

жаққанда HgO  сынап оксиді түзіледі. Ол қызыл түсті. Х - заты мыс оксиді. 

Оны сутегі ағынында қыздырғанда бастапқы зат – мысты аламыз. 

Реакция теңдеулері: 
.  ; HgCuO   

HgCuOHgOCu   

OHCuHCuO 22   

HgOOHg 22 2   

 

№ 6 

А – металы сумен жеңіл реакцияға түсіп, В затын бӛледі, түзілген 

ерітінді сілтілік реакция кӛрсетеді. В газы жеңіл жанып, қызыл-сары түсті 

С затымен әрекеттесіп күміс тәрізді сұйық Д затын түзеді. Д затын С затын 

қыздыру арқылы да алуға болады. А – металдардың ішіндегі ең жеңілі. А, 
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В, С, Д заттарын анықтап, реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 
Ең жеңіл металл – литий. Күміс тәрізді сұйық зат – сынап. Литий 

сумен әрекеттескенде сілті түзіп, сутегі бӛледі. A – Li ; B – 2H ; C – HgO  

(қызыл сары); D- Hg . 

Реакция теңдеулері: 

 22 222 HLiOHOHLi  

OHHgHHgO 22   

222 OHg
t

HgO   

 

№ 7 

А және В жай заттары массалары 1:1 қатынасында газ тәрізді С 

затын түзеді. В және С газдарының кӛлемдері бірдей, ал С затының 

мольдік массасы В затының мольдік массасынан 2 есе артық. С газы ылғал 

лакмус қағазын қызыл түске бояйды. А, В, С заттарын анықтап, реакция 

теңдеулерін құрыңдар. 

 

Шешуі: 

Мольдік массаларының қатынасы 2-ге тең болатын газдар 2O  және 

2SO . Ендеше: A – S ; B – 2O ; C – 2SO   

Реакция теңдеулері: 

22 SOOS   

3222 SOHOHSO   

 

№ 8 

Ақ түсті, кристалдық А заты тұз қышқылымен әрекеттескенде В газы 

түзіледі. Оның тығыздығы 1,96 г/л. В газы А затын қыздырғанда да 

түзіледі, бірақ оның мӛлшері тұз қышқылымен әрекеттескендегіден 2 есе 

аз (А затының массасы бірдей алынған жағдайда). 1,68 г А затын тұз 

қышқылының артық мӛлшерімен әрекеттестіріп, соңынан суалтқанда 1,17 

г С заты түзіледі. А және С заттары тамақ ӛнімдерін дайындауда 

қолданылады. А, В, С заттарын анықтап, реакция теңдеулерін жазыңдар. 
 

Шешуі: 
Алдымен В затының мольдік массасын анықтаймыз:  

М = 22,4 л/моль х 1,96 г/л=43,9≈44 г/моль 

Ол 2CO  болуы мүмкін. Кӛмірқышқыл газы гидрокарбонаттар мен 

карбонаттарға қышқылмен әсер еткенде бӛлінеді. А заты гидрокарбонат 

болуы тиіс, себебі карбонаттар тамақ ӛнеркәсібінде қолданылмайды. 

3NaHCOA  – ас содасы 
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223

5,58

 

84

 68,1

COOHNaCl

гх

HClNaHCO

г

  

 

84 г 3NaHCO     —  58,5 г NaCl  

1,68 г 3NaHCO  —  х  г NaCl         х=1,17 

Жауап есеп шартына сәйкес келеді. С – NaCl  тамақ ӛнімдерінде 

қолданылады. 

OHCOCONaNaHCO t

223232   

2 моль гидрокарбонаттан 1 моль 2CO  түзіледі, бұл да есеп шартын 

қанағаттандырады. Сонымен: .,, 23 NaClCCOBNaHCOA   
 

№ 9 

Қатты, қызыл түсті А және ақ түсті В заттары 6:5 мольдік 

қатынаста сәл үйкегенде от алады. Реакция нәтижесінде ақ түсті С және Д 

заттары түзіледі. Егер С затын сілтімен бейтараптап, күміс нитратын қосса 

сары түсті тұнба түзіледі. Д заты бейтарап орта кӛрсетеді. Егер оған күміс 

нитратын қосса ақ тұнба түзіледі. А, В, С, Д заттарын анықтап, есепте 

айтылған реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 

Есеп шартындағы А – P , В – 3KClO  бертолле тұзы, С – 52OP , Д – KCl . 

Реакция теңдеулері: 

523 3565 OPKClPKClO   

43252 23 POHOHOP   

убейтараптаOHPONaNaOHPOH     3 24343   

343343 33 NaNOPOAgAgNOPONa   

 AgClKNOAgNOKCl 33
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Жай зат А ауада жағылды. Газ тәрізді жану ӛнімін натрий 

гироксидінің артық мӛлшерінен ӛткізді, сонда В затының түссіз ерітіндісі 

түзілді. В ерітіндісіне А затын қосып қайнатқан кезде С затының түссіз 

ерітіндісі түзіледі. С затының құрамында 29,1 % натрий, 30,4 % оттегі бар. 

А, В, С заттарын анықтап, реакция теңдеулерін жазыңдар. С затының 

қолданылуына 3 мысал келтіріңдер. 

 

Шешуі: 

A – S ; B – 32SONa ; C – 322 OSNa . 

22 SOOS t  
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OHSONaNaOHSO 2322 2   

32232 OSNaSSONa t  

Натрий тиосульфатының қолданылуы. 

а) Йодты аналитикалық анықтауда:  
NaIOSNaIOSNa 22 6422322   

б) Фотографияда ( AgBr-дін ерітеді): 

   NaBrOSAgNaOSNaAgBr 
23233222  

в) Хлорды бейтараптауда (антихлор):  
SHClSONaOHClOSNa  24222322  
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Қара түсті, ұнтақ А заты берілген. Оны қыздырып, үстінен түссіз В 

газын ӛткізгенде қызыл түсті С заты мен Д сұйықтығының буы түзіледі. Д 

заты кең қолданылады. Д затын электролиздеу кезінде В газы түзіледі. А, 

В, С, Д заттарын анықтап, реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 

A – CuO; B – 2H ; C – Cu ; D – OH 2  

 



222

22

2 OHOH

OHCuHCuO

электролиз
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А, В, С және Д элементтерінен тұратын қосылыстар арасындағы 

реакция AB2 + CD5 = CBD3 + ABD2 түрінде жүреді. Бастапқы заттарды 

немесе соңғы қоспаларды суда еріткенде үш түрлі қышқыл түзіледі. 

Оларды I, II, III деп белгілесек: I қышқыл формуласы – H3CB4, II қышқыл 

формуласы – HD болады. II қышқылдың 0,1 молі күміс нитратымен 

әрекеттесіп 14,35 г тұнба түзеді, ал III қышқыл тұрақсыз. Қандай заттар 

жұмбақталып берілген? Реакция теңдеулерін жазыңдар. 
 

Шешуі: 

A – S ; B – 2O ; C – P ; D – 2Cl . 

II қышқыл галогенсутек, себебі күміс нитратымен тұнба береді. 

3

35,141,0

3 HNOAgHallHHaAgNO   

  ,/ 5,143
1,0

35,14
мольгAgHalM   бұл .AgCl  

I-қышқыл – 43POH , II-қышқыл – HCl , III-қышқыл – 32 SOH . 

Реакция теңдеулері: 

2352 SOClPOClPClSO   

3243252 55 SOHHClPOHOHPClSO   
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3243223 55 SOHHClPOHOHSOClPOCl   

2232 SOOHSOH 
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Z – заты металдық жылтыры бар, ұсақ кристалдық ұнтақ. Оның 2,8 

г үлгісін екі бӛлікке бӛлген. Бірінші бӛлігін азот қышқылында ерітіп, 

қышқыл ізі қалмағанша қыздырып, суалтқан. Екінші бӛлігін қыздыра 

отырып натрий гидроксиді ерітіндісінің артық мӛлшерінде еріткен. Екі 

жағдайда да түзілген ерітінділер калий иодидінің крахмалды ерітіндісін 

кӛгертеді. Әр ерітіндіге калий иодидінің қышқылданған ерітіндісіне 

крахмал қосып, 1 М натрий тиосульфаты ерітіндісімен кӛк түс 

жойылғанша титрлеген. Сонда бірінші ерітіндіні титрлеуге 66 мл 322 OSNa , 

ал екіншісіне 11 мл 322 OSNa  ерітіндісі жұмсалған. Z затын анықтап, аталған 

реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 

Қыздырған кезде азот қышқылында еритін, металдық жылтыры бар, 

кристалдық ұнтақ – йод. Оның эквиваленттік мольдік массасын 

анықтаймыз. Азот қышқылында ерігенде мольг
f

M
экв

/ 2,21
66

10004,1



 , сілтіде 

ерігенде мольг
f

M
экв

/ 2,127
11

10004,1



 . Бұл шама йодтың эквиваленттік 

молярлық массасына сәйкес келеді. 

Реакция теңдеулері: 
OHNOJOHNOJ 22332 410210   

OHJHJJO 223 2365  

 
NaJOSNaOSNaJ 22 6423222   

OHNaJONaJNaOHJ 232 3563   
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Тотықтырғыш қасиет кӛрсететін А қышқылын фосфор (V) оксиді 

қатысында сусыздандырғанда ақ түсті кристалдық В заты түзіледі. Ол қ.ж. 

тұрақсыз, біреуі оттегі болып келетін газдар қоспасын түзіп ыдырайды. 

Егер газдарды сумен сіңірсе онда А қышқылы түзіледі. А қышқылын 

натрий гидроксидімен әрекеттестіргенде, қыздырғанда оттегі бӛлетін тұз 

түзіледі. А қышқылы аммиакпен әрекеттескенде ыдырау кезінде азот 

оксидтерінің бірін және су түзетін тұз С затын береді. В затын қатты 

қыздыру кезінде ол оттегі бӛле ажырайды. А, В, С заттарын анықтап, 

реакция теңдеуін құрыңдар. 
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Шешуі: 
Ыдырау кезінде азот оксидін түзетін аммиак тұзы ол аммоний 

нитраты – 34 NONH . Ендеше А заты – 3HNO . В заты – 52ON . Себебі азот 

қышқылын фосфор (V) оксидімен сусыздандырғанда осы зат және 52ON  

түзіледі, ал ажыраудың соңғы ӛнімдері 2NO  және 2O . 

Реакция теңдеулері: 

523523 22 ONHPOOPHNO   
5243523 326 ONPOHOPHNO   

OHNaNONaOHHNO 233   

223 22 ONaNONaNO t 
 

2252 42 ONOON t 
 
OHONNONH t

2234 2
 

3222 424 HNOOHONO 
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А тұзы Х металының қосылысы, ол жалын түсін сары түске 

бояйды. Бұл тұз 300
0 

С-та қыздырғанда суда еритін В тұзын түзіп 

ыдырайды. В тұзы ерітіндісін немесе А тұзы ерітіндісін кальций 

гидроксидімен әрекеттестіргенде 1000
0 

С температурада Е заты мен иіссіз 

Д газына ажырайтын С затының тұнбасы түзіледі. Д газын В тұзы арқылы 

ӛткізгенде А заты түзіледі. А-Е заттарын анықтап, реакция теңдеулерін 

жазыңдар. 

 

Шешуі: 
Жалын түсін сары түске бояйтын тұздар – натрий тұздары. 

3NaHCOA  

Реакция теңдеулері: 

223232 COOHCONaNaHCO t   

  NaOHCaCOOHCaCONa  3232  

  OHNaOHCaCOOHCaNaHCO 2323 

 23 COCaOCaCO t   

32232 2NaHCOOHCOCONa   

.  ;  ;  ;  ; 23323 CODCaOECaCOCCONaBNaHCOA   

 

№ 16 

Түссіз А газы және темір (III) хлориді әрекеттескенде сары түсті В 

затының тұнбасы түзіледі. Ол концентрлі азот қышқылымен 

әрекеттескенде қоңыр түсті С газы түзіледі, бұл газ озонмен әрекеттесіп ақ 

түсті, кристалдық Д затын береді. Д заты суда ерігенде азот қышқылының 
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ерітіндісі түзіледі. А, В, С, Д заттарын анықтап, сәйкес реакция 

теңдеулерін құрыңдар.  

 

Шешуі: 

Қоңыр түсті газ – 2NO  ол озонмен әрекеттесіп, суда ерігенде 3HNO  

беретін 52ON  түзеді. Сары түсті тұнба S  - күкірт болуы мүмкін. Ендеше 

түссіз газ SH 2 . 

Реакция теңдеулері: 

HClFeClSFeClSH 222 232   

  OHSOHNOHNOS
к 24223 266   

252322 OONONO   

3252 2HNOOHON   

 

№ 17 

А металы сумен шабытты әрекеттесіп В затының ерітіндісі мен С 

газын түзеді. Бұл газ ӛз кезегінде А затымен де әрекеттесе алады, оның 

нәтижесінде түзілетін Д заты сумен әрекеттесіп, қайтадан В затының 

ерітіндісі мен С газын түзеді. Д қосылысындағы А элементінің массалық 

үлесі 87,5 %. А, В, С, Д заттарын анықтап, реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 

А – сілтілік металл; В – сілті; С – 2H  газы; Д – гидрид. 

 
nx

x
A




 

 MeArx   

 MeHMnx   

nx

x


875,0  

  xnx 875,0  

xnx  875,0875,0  

nx 875,0125,0 

 

n
n

x 7
125,0

875,0
  

Ең тиімді нұсқа n=1 болғанда, Ar=7 болады, яғни бұл литий металы. 

 

№ 18 

Жасыл түсті А минералы ыдыраған кезде В, С, Д оксидтері түзіледі. 

Қалыпты жағдайда бұл оксидтердің агрегаттық күйлері әр түрлі болады. А 

заты тұз қышқылының артық мӛлшерімен әрекеттескенде В, С және Е 

заттары түзіледі. Е затын Д затына тұз қышқылымен әсер ету арқылы алуға 

болады. А-Е заттарын анықтап, есеп шартындағы реакция теңдеулерін 
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құрастырыңдар. А затын сутегі атмосферасында қыздырғанда айырылу 

ӛнімдерінің құрамы ӛзгере ме? 

 

Шешуі: 
Жасыл түсті минерал – малахит, немесе мыстың негіздік карбонаты – 

  32 COCuOH . 

   2232 2 COOHCuOCOOHCu t  

Мұндағы: CuO  - қатты, OH2  - сұйық, 2CO  - газ. 

  222)(32 324 COOHCuClHClCOCuOH артық   

OHCuClHClCuO 222   

  .;;;; 22232 CuClECuOДOHCCOBCOCuOHA   

Қыздыруды сутегі атмосферасында ӛткізгенде мыс оксиді 

тотықсызданып металдық мыс түзіледі. 

 

№ 19 

А және В газдары қоспасын қара түсті С затының үстінен қыздыра 

отырып ӛткізген. Нәтижесінде А газы бӛлініп, С заты толығымен қызыл 

түсті Д затына айналған. Д заты С заты массасының 80 %-ын құрайды. 

Дегенмен бірдей жағдайда бастапқы газ кӛлемі мен соңғы газ кӛлемі 

бірдей болған. А-Д заттарын және бастапқы газдардың сандық құрамын 

анықтаңдар. 

 

Шешуі: 

CuOC   – қара түсті; CuД   – қызыл түсті 

 

   CuOMCuM

Cu





8,0

%80100
80

64


 

В газы тотықсыздандырғыш, оттегіні қосып алып А затын түзеді. 

Осы шартты қанағаттандыратын газдар  BCO  және  2COA . 

2COCuCOCuO   
жүйесіндегі газ қоспасының құрамын анықтаймыз: 

Мбаст.газ қоспасы=22,4∙ρ(баст.газ) 

  2 . 8,0 COгазбаст    

мольгMлг қоспабастCO / 2,354,2257,1  ;/ 964,1
4,22

44
 .2

  

COx   газының қоспадағы кӛлемдік үлесі xCO 1
2

  

Мбаст. қоспа=28x+44(1-x)=35,2 

X=0,55, ендеше: %.55    %;45
2

 COCO 
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№ 20 

А және В заттары шабытты әрекеттесіп, С затын түзеді. С затын 

кӛміртегі (IV) оксидімен ӛңдегенде В және Д заттары түзіледі. Д заты 

8,14 % кӛміртегі мен 32,5 % оттегіден тұрады. А-Д заттарын анықтап, 

реакция теңдеулерін құрыңдар. 

 

Шешуі: 
Құрамында 1 моль кӛміртегі бар заттың молярлық массасын 

табамыз. 

  4,147
0814,0

12
DM  

Оттегі массасы: m(O)=147,4∙0,325=48 г 

 Om :   1:3Cm  қатынасы зат құрамында карбонат ионы бар екендігін 

кӛрсетеді. Егер металл бір валентті болса оның молярлық массасы 

43,7 =2 / 60)-(147,4  болады. Мұндай металл жоқ, егер металл екі валентті 

болса оның молярлық массасы 87,4 =60-147,4  г/моль болады. Ол 

стронцийге сәйкес келеді. Ендеше: 
  .;;; 322 SrCODOHSrCOHBSrOA   

 22 OHSrOHSrO   

  OHSrCOCOOHSr 2322   

 

№ 21 

Қызыл түсті жай А затын оттегіде жаққанда ақ түсті ұнтақ В заты 

түзіледі. Оны ыстық суда еріткенде С затының ерітіндісі түзіледі. С затын 

натрий карбонаты ерітіндісімен бейтараптап, күміс нитраты ерітіндісін 

қосқанда ашық сары түсті Д тұнбасы түзіледі. А-Д заттарын анықтап, 

реакция теңдеулерін жазыңдар.  

 

Шешуі: 
Оттегіде жанғанда ақ түсті ұнтақ беретін қызыл түсті жай зат фосфор 

болуы керек. Ендеше: 
.;;; 434352 POAgDPOHCOPBPA   

522 254 OPOP   

43.252 23 POHOHOP ыст   

22434332 33223 COOHPONaPOHCONa   

343343 33 NaNOPOAgAgNOPONa   

 

№ 22 

22 г бинарлы А қосылысын ауаның артық мӛлшерінде жағу 

нәтижесінде В газы мен қатты қалдық С заты түзіледі. С затының 
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ерітіндісін тұз қышқылымен әлсіз қышқылдық ортаға дейін 

бейтараптағанда сары қан тұзымен   )( 64 CNFeK  кӛк тұнба беретін тұз 

түзіледі. С затын сутегімен тотықсыздандырғанда металл түзіледі. Егер 

барлық түзілген В газын бертолле тұзы ажыраған кезде бӛлінген газбен 

бірге катализатор үстінен ӛткізіп, ал олардың әрекеттесуі нәтижесінде 

түзілген затты суда ерітсе 35 г 70 %-дық Д затының ерітіндісі түзіледі. Ол 

зат қыздырған кезде жоғарыда аталған металмен әрекеттесіп В газын 

түзеді. Д заты ерітіндісіне барий хлоридімен әсер еткенде ақ тұнба 

түзіледі. А қосылысының құрамын анықтап, барлық аталған реакция 

теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 
Сары қан тұзымен 3Fe  ионы кӛк тұнбаны береді. Ал 2Ba  ионымен 

2

4SO  ионы ақ тұнба береді. Ендеше бастапқы бинарлы затымыз Fe  мен S -

тен тұруы тиіс.  
.;;; 42322 SOHDOFeCSOBFeSA   

2322 4274 SOOFeOFeS t   

ОHFeClHClOFe 2332 326   

      

6

23

643 3 CNFeKFeKClCNFeKFeCl  

OHFeHOFe t

2232 323   

  OHSOSOFeSOHFe t

2234242 6362   

23 322 OKClKClO t   

3

  ,

22 22 52 SOOSO
OVt
   

4223 SOHOHSO   

98

4

%70   35

44

88

4

22

4232 SOH

г

SOSOFeS 

 

5,24
88

2298



x

 
  5,24

100

7035
42. 


SOHm затер  

Сан мәндері есеп шартын қанағаттандырады. 

 

№ 23 

В жай заты қоңыр түсті А газы атмосферасында газ тәрізді екі зат 

түзеді. Оның бірі күрделі зат С, ал екіншісі жай зат Д. Қатты қыздырғанда 

С газы ажырап тағы екі газ тәрізді заттар жай Е және күрделі F заттары 

түзіледі. С, Д, Е заттары ауа құрамына кіреді. Барлық заттарды анықтап, 

реакция теңдеулерін жазыңдар. 
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Шешуі: 

Қоңыр түсті газ ол 2NO . С, Д, Е ауа атмосферасында кездессе онда 

олар оттегі, азот және 2CO  болар. 2CO  түзілу үшін 2NO  атмосферасында 

жай зат кӛмірді жағу керек. 

Реакция теңдеулері: 

222 CONCNO   

222 OCOCO t   

.;;;; 2222 COFOENДCOCNOA   

 

 

 

2-деңгей 

 

№ 24 

А газының тығыздығы ауадан үш есе ауыр, ол сумен әрекеттескенде 

тек В қышқылын түзеді. Жарықтың әсерінен В қышқылы ажырап, С және 

Д қышқылдары түзіледі. Егер А газын қызған шыны түтіктен ӛткізіп, суда 

ерітсе онда В және С қышқылдарының қоспасы түзіледі. А газының 

термиялық ыдырау ӛнімі сілті ерітіндісімен әрекеттесуінен жағдайға 

байланысты В және С немесе С және Д тұздарының қоспасы түзіледі. Д 

қышқылы тұздарының бірінің құрамында массасы бойынша 31,8 % калий 

және 39,2 % оттегі бар. 

 

Шешуі: 
Д тұзының электрбейтараптылығы шарты бойынша:  

    0
16

2,39
2

2,398,31100

39

8,31
1 




A
n  

Мұндағы: А – белгісіз элементтің молярлық массасы, n – оның 

тотығу дәрежесі. Теңдеуден А=7,1n екенін табамыз. Тек n=5 болғанда 

теңдік орындалады, яғни белгісіз элемент – хлор. 

  мольггазM

KClOD

/ 87329

3




 

Ол хлор (I) оксиді - OСl2  .;;2 HClCHClOBOClA   

Реакция теңдеулері: 
HClOOHOCl 222   

323 HClOHClHClO h  
 

222 22 OClOCl   

OHKClOKClKOHCl суық 22 2   

OHKClKClOKOHCl 232 3563 
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№ 25 

Түссіз А газы күшті сілтілік ортада натрий гипохлоридімен тотығып, 

ауада түтінденетін түссіз В сұйықтығын түзеді. В заты С тұрақсыз 

қышқылмен әрекеттескенде ӛте қопарылғыш сұйық Д заты түзіледі. Д 

ажырағанда Е, F аз еритін газдарының қоспасы түзіледі. Олардың сандық 

қатынасы 3:1, ал сутегі бойынша тығыздығы 10,75. 1:3 қатынаста алынған 

газ қоспасынан (қоспаның сутегі бойынша тығыздығы 4,25) жоғары 

температура мен қысымда, платина катализаторы қатысында А затын 

алуға болады. А затының концентрлі сулы ерітіндісін сары-қызыл түсті G 

затымен араластырсақ Е газы және Н тұзы түзіледі. Аталған заттар 

формуласын келтіріп, ӛзгерістерді жүзеге асырыңдар. Ӛз ұйғарымдарыңды 

есептеулермен дәлелдеңдер. 

 

Шешуі: 
Алдымен Е және F газдарының молярлық массасын анықтаймыз. 

Кӛлем бойынша   %75E  және   %25F  екені белгілі. Бұл жағдайда 

қоспаның орташа молярлық массасы 21,5 г/моль. Ал, кӛлемі бойынша 

  %25E  және   %75F  болса Мқоспа= 8,5 г/моль болатыны белгілі. 

Осыдан: 









5,875,025,0

5,2125,075,0

yx

yx
     75,0

25,05,21 y
x




 
5,875,0

75,0

)25,05,21(25,0



y

y
 

5,2525,225,05,21  yy  

42 y  

2y

 

28
75,0

225,05,21



x  

мольгyмольгx / 2  ;/ 28   

F – заты сутегі, есеп шартында аммиак синтезі шарты берілгендіктен 

Е газы азот деп болжауға болады. Онда А газы аммиак  3NH , Д –сутегі 

азиді  3HN , (оны сутегі мен азоттың сандық қатынасынан білуге болады). 

Аммиак синтезі: 322 23 NHHN   

Сутегі азидінің ажырауы: 223 32 HNHN    

Аммиак натрий гипохлориті әсерінен гидразинге (В заты) дейін 

тотығады: 
OHNaClHNNaClONH 24232   

Гидразинмен сутегі азидін түзіп әрекеттесетін тұрақсыз қышқыл 

2HNO  (азотты қышқыл). 

OHHNHNOHN 23242 2  
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Қызыл-сары түсті ерітінді G – бром суы. Аммиак бром суын 

түссіздендіреді: 
BrNHNBrNH 4223 638   

 

№ 26 

Біздің алдымызда 1754 жылы шыққан ғылыми трактат мәтіні 

жатыр. Онда тӛмендегідей сӛйлемдер қатары берілген: «Қатты 

қыздырғанда ақ магнезия күйдірілген магнезияға айналады. Күйдірілген 

магнезия массасы ақ магнезия массасынан екі еседей аз. Күйдірілген 

магнезияны купорос майымен ӛңдегенде эпсом тұзын береді. Егер эпсом 

тұзына сақармен әсер етсек ақ магнезия тұнбасы түзіледі, ал ерітіндіні 

суалтып купорос тасын алуға болады. Купорос тасын (поташ) сақарға 

купорос майын қосып алуға болады. Онда ақ магнезияға купорос майын 

қосқандағыдай қайнау байқалады. Ақ магнезия, күйдірілген магнезия, 

купорос майы, купорос тасы, сақар және эпсом тұзы дегендер не? Аталған 

реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 

3MgCO  – ақ магнезия; MgO  – күйдірілген магнезия; 42 SOH  – купорос 

майы; 32COK  – сақар; 4MgSO  – эпсом тұзы; 42 SOK  – купорос тасы. 

   

84
2

140

2
1

3



 MgCOMMgOM
 

Реакция теңдеулері: 

23 COMgOMgCO t   

OHMgSOSOHMgO 2442   

423324 SOKMgCOCOKMgSO   

 22424232 COOHSOKSOHCOK  

 224423 COOHMgSOSOHMgCO  
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0,18 г қатты бейметалл А затын күкірт қышқылының артық 

мӛлшерін қосып қыздырғанда түзілген газды кальций гидроксиді ерітіндісі 

арқылы ӛткізгенде 2,04 г тұнба түзілген. А заты жанғанда газ тәрізді ӛнім 

түзіледі. Бастапқы А затын анықтаңдар. Жауаптарыңды есептеумен 

дәлелдеңдер. 

 

Шешуі: 
Жанғанда газ түзетін екі қатты бейметал белгілі. Олар: кӛміртегі 

және күкірт. 2CO  және 2SO  газдары түзіледі. 
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  OHCaCOOHCaCO 2322   

  OHCaSOOHCaSO 2322   

Егер А заты кӛміртегі болса,   мольC   015,0
12

18,0
  

OHCOSOSOHC t

22242 222 

       мольCCOCaCO  015,023    

      мольCSOСaSO  03,0223    

  гCaSOm  6,312003,03   

  гCaCOm  5,1100015,03   

гm тұнба  1,55,16,3)( 

 
Бұл мән есеп шартын қанағаттандырмайды. 

Егер А заты күкірт болса: OHSOSOHS 2242 232   

  мольS  0056,0
32

18,0


 
      мольSSOCaSO  0170,00056,03323    

  гCaSOm  04,21200170,03   

Жауап есеп шартына сәйкес келеді. Ендеше А заты – күкірт. 

 

№ 28 

А улы газын (ұрыста қолданылатын уландырғыш газ) натрий 

гидроксидінің сулы ерітіндісімен әрекеттестіргенде тұрмыста жиі 

қолданылатын В және С заттары алынды. А заты Д газымен 

әрекеттескенде (Д заты медицина мен тоңазытқыштарда қолданылады) 

кристалдық Е заты түзіледі. Ол ауыл шаруашылығында тыңайтқыш 

ретінде қолданылады. А газы екі улы G және H газдары әрекеттескенде 

түзілетін бірден-бір ӛнім. Егер G заты -оксид, Н заты – жай зат екендігі 

белгілі болса, А, В, С, Д, Е, G, H заттары қандай заттар? Реакция 

теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 
Медицинада және тоңазытқыш жүйесінде қолданылатын газ – 

аммиак. Д - 3NH . A+Д=тыңайтқыш ол несепнәр болуы керек  
22NHCО . УЗ 

(уландырғыш зат) ретінде қолданылатын фосген 2COCl  оны 

22 COClClCO   аламыз. .; 2ClHCOG   

OHNaHCONaClNaOHCOCl 232 23   немесе 

OHCONaNaClNaOHCOCl 2322 224   

NaClB  ас тұзы. 
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3

CONa

NaHCO
C  ас содасы мен кальцийлі соданың екеуі 

де тұрмыста қолданылады. 
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№ 29 

А нитраты ыдырағанда түзілген газ қоспасын калий гидроксидінің 

ерітіндісі арқылы ӛткізген. Сіңіруші ерітіндіде нитрат және нитрит 

иондары табылған. Нитрат ажырағаннан кейінгі қатты қалдық В 

массасының нитратқа қатынасы 4:9 қатынасындай. В газын иіс газы 

ағынында қыздырғанда күңгірт ұнтақ С алынды. Оның В заты массасына 

қатынасы 7:10 қатынасындай. А, В, С заттарын анықтап, реакция 

теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 
В – заты деген металл оксиді болуы тиіс:  

2yCOxMeyCOOMe yx   

С – металының атомдық массасын m-деп белгілеп, 7,0
16


 ymx

mx
 

теңдігін аламыз. 
 

№ Оксид формуласы m 

1 Me2O 18,67 

2 MeO 37,33 

3 Me2O3 56 

4 МеО2 74,67 

 

1.  

67,18

2,116,0

2,114,12

1627,02

7,0
1162

2

1

2


















m

m

mm

mm

m

m

y

x

2. 

33,37

2,113,0

2,117,0

167,07,0

7,0
16

1

1
















m

m

mm

mm

m

m

y

x

3. 

56

6,336,0

6,334,12

7,0
3162

2

3

2














m

m

mm

m

m

y

x

4. 

67,74

4,223,0

4,227,0

7,0327,0

7,0
216

2

1
















m

m

mm

mm

m

m

y

x

 

 

Жоғарыда келтірілген нұсқалар ішінен тек m=56 мәні металға сәйкес 

келеді. Ол – темір. Ендеше В – 32OFe . Енді нитрат формуласын 

анықтаймыз: 
 

  )(  / 180
8

1609

/ 160

23

32

NOFeмольгM

мольгOFeM

нитрат 






 

Реакция теңдеулері: 

  223223 824 ONOOFeNOFe t   

OHKNOKNONOKOH 232222   

OHKNOONOKOH 2322 2444 
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OHKNOKNOONOKOH 22322 42688   

232 323 COFeCOOFe t   

 

№ 30 

А заты күңгірт түсті металл ұнтағы. Оған бӛлме температурасында 

фтормен әсер еткенде құрамында 24,20 % фторы (масса бойынша) бар В 

фториді түзіледі. 400
0
С температурада әрі қарай фтормен әсер еткенде А 

затының жоғары фториді С түзіледі, мұндағы фтор мӛлшері   %39,32F . 

В және С заттарының қыздыру кезінде ӛзара әрекеттесуі нәтижесінде Д 

заты пайда болады. С және Д заттарын бромсутек қышқылымен ӛңдегенде 

В заты, Е қышқылы және жай G заты түзіледі. A-G заттарын анықтап, 

барлық реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 

В және С фторидтері формуласын nAF  және mAF  деп белгілейік, 

мұндағы m > n . А металының атомдық массасы – х г/моль болсын. Сонда 

    мольгnxAFM n /  19 , ал     мольгmxAFM m /  19  болады. 

Массалық үлес анықтамасы бойынша: 

   2420,0
19

19





nx

n
AFF n  

  2420,01919 nxn   

nxn 598,42420,019   

мольгn
nn

x /  51,59
2420,0

598,419





 
   3239,0

19

19





mx

m
AFF m  

  3239,01919 mxm   

mxm 1541,63239,019   

мольгm
mm

x /  66,39
3239,0

1541,619



  

5,1

51,5966,39





n

m

nm

 

Сонда келесідей нұсқалар болуы мүмкін: 

а) мольгxmn /1193,2   бұл зат – Sn  

б) мольгxmn /2386,4   бұл зат – U  

Қалайының жоғары фториді 4SnF , ендеше тек бір ғана жауап дұрыс, 

ол – уран. 

Сонда: .,, 564 UFDUFCUFB   

Реакция теңдеулері: 
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245

246

546

624

42

2222

22

2

2

BrHFUFHBrUF

BrHFUFHBrUF

UFUFUF

UFFUF

UFFU











 

HFE  (балқытқыш қышқыл); 2BrG  ; 65 ,UFUF  – тотықтырғыштар. 

 

№ 31 

Сулы ерітіндіде теңдеуі келесідей түрде болатын химиялық реакция 

жүреді:  
AHBAAH  22  

Ал газ фазасында келесідей түрдегі реакция теңдеуі орын алады: 

222 BAHAHB   

А және В2 қалыпты жағдайда қатты, түсті заттар болса, AH 2  және HB  

қандай заттар? 

 

Шешуі: 

Сутекті қосылысы AH 2  болатын түсті, қатты зат ол тек күкірт болуы 

мүмкін. 2B  тек галоген бола алады. Себебі азот пен сутегі күкіртсутекті 

қосылысынан ығыстыра алмайды, ал оттегінің HB  түріндегі қосылысы жоқ 

және олар қалыпты жағдайда газ күйіндегі заттар. Қатты галоген – йод. 

Ендеше AH 2  және HB  заттары сәйкесінше SH 2  және HJ . 

 

№ 32 

Массасы 4 г қатты А затын хлормен ӛңдегенде тек бір ғана ӛнім В 

сұйық заты (қ.ж.) түзіледі. В затына артық мӛлшерде сумен әсер еткенде 3 

г бастапқы А заты және уақыт ӛте ауа бойынша тығыздығы 2,2 болатын С 

газын бӛлетін күшті қышқылдық сұйық зат түзіледі. Бастапқы А затын 

оттегімен тотықтырғанда В затын суға салғанға қарағанда 4 есе кӛп С 

газын алуға болады. А, В, С заттарын анықтап, нәтижесін есептеумен 

дәлелде. 

 

Шешуі: 
  мольгмольгCMr /64/292,2  , бұл 2SO  молекулалық массасына 

сәйкес келеді. Бұл газ күкіртті қышқыл ажырағанда түзіледі. А заты 

күкіртпен хлордың әрекеттесу ӛнімі. nSClB  , осыдан n  мәнін анықтасақ: 

nHClnSOSOnHSCl 4324 224   

Күкірт балансы бойынша: n 34 , бұдан 1n . 

SCl  – заттың қарапайым формуласы, ал 22ClS  – заттың нақты 

формуласы. 
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2222 ClSClS   

HClSO

y

SOHClS

г

432

 4

2222  ;         8  

6432

  4

22  xSO

x

OS

г

 

  мольгClSM /  135716422   

222   64

 4

 135 SO

y

г

г

ClSг   

289,1 y  

Есеп шартына сәйкес күкірт оттегіде жанғанда 22ClS  затына сумен 

әсер еткендегіден 4 есе артық 2SO  түзіледі. 

 

№ 33 

Концентрлі азот қышқылында үш элементтен тұратын А затын 

еріткен. Алынған ерітіндіге барий хлоридінің артық мӛлшерін қосқанда 

34,95 г ақ тұнба түзіледі. А затының осындай массасына тұз қышқылының 

артық мӛлшерімен әсер еткен. Алынған ерітіндіні суалтып, қалдықты 

қақтаған. Қақтағаннан кейінгі қалдық массасы А затының 94,30 % 

құрайды. А затын анықтап, барлық реакция теңдеуін жазыңдар.  

 

Шешуі: 

Күшті қышқылдық ортада 2BaCl  - мен тұнба түзілуі А затының барий 

сульфаты ма деген ойға әкеледі. Бірақ азот қышқылы күкірт қышқылын 

тұзынан ығыстыра алмайды. Ендеше азот қышқылымен ӛңдегенде тотығу-

тотықсыздану реакциясы жүрді деп пайымдау қажет. Мысалы, сульфиттен 

сульфат түзілуі мүмкін. Сульфит формуласын 3SOMen  деп белгілейік. 

Сілтілік металл үшін 1n . Сілтілік-жер металы үшін 2n . 2

3SO  ион толық 

жұмсалып, 2

4SO  толық тұнбаға түсті десек, келесідей есептеу жүргізуге 

болады: 
  мольгBaSOM /  40,2334   

  гBaSOm  95,344   

  мольBaSO  150,04   

  мольгSOM /  1,802

3 
 

  мольSO  150,02

3   

  гSOm  122

3   

Осы мәліметтер бойынша теңдік құрамыз: 

3 7,23 SOMeг n  -     1,803  MeMnSOMeM n  

                                        2

3 12 SOг  -   1,802

3 SOM  
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1,80

1,80

12

7,23 


MeMrn

   мольг
n

MeM / 
1,78

  

1n  кезінде   мольгMeAr / 1,78 , мұндай мәнге сәйкес келетін металл 

жоқ. 

Ал 2n  болғанда   мольгMeAr / 05,39 , бұл калий элементіне сәйкес 

келеді. 

  OHNOSOKHNOSOK к 2242332 22   

KClBaSOBaClSOK 24242   

OHSOKCl

x

HClSOK 2232

1,149

22

2,158

7,23

  

3,22
2,158

1,14937,2



x  

    30,9432  SOKmKClm  

  3,2230,947,23 KClm  

Жауап есеп шартын қанағаттандырады. 

 

№ 34 

Жай А заты хлорсутекпен әрекеттеседі де В затын және сутегін 

бӛледі. Дәл осындай А заты массасы хлормен әрекеттескенде С заты 

түзіледі. Оның массасы В затынан 1,254 есе ауыр. В заты да С заты да 

сумен әрекеттесіп Д тұнбасын береді. Оны қақтағаннан кейінгі массасы А 

затының массасынан 2,143 есе артық. С затын суда еріткенде түзілген Д 

затын ерітіндіден бӛліп алғаннан кейінгі ерітіндідегі хлорид иондарын 

толық тұндыру үшін қажет күміс нитраты массасы В затымен ӛзгеріс 

жасауға қажетті күміс нитраты массасынан 1,33 есе артық. А, В, С, Д 

заттары қандай заттар? Барлық айтылған үрдістердің реакция теңдеулерін 

жазыңдар. 

 

Шешуі: 

Жай зат хлормен хлорид түзе әрекеттеседі, ал хлорсутекпен сутегі 

және басқа құрамды хлорид түзеді. Түзілген хлоридтер сумен әрекеттесіп 

тұнба береді (гидратталған оксид). Ал қақтаған кезде С оксиді ЭОх 

құрамды түзіледі. Сонда эквивалент заңы мен есеп шартына сәйкес 

келесідей ӛрнекті аламыз. 
 
 

143,2
8

.

. 


ЭM

ЭM

экв

экв  

Мұндағы: 8 – оттегінің эквиваленттік мольдік массасы. 

Осыдан   99,6. ЭM экв . Демек элементтің молярлық массасы осы санға 
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еселі. Бұл теңдік 6,99∙4=28 г/моль кезінде ғана шындыққа жанасады. 

Сонымен: 
.,,, 243 SiODSiClCSiHClBSiA   

 
 

254,1
3

4 
SiHClM

SiClM
 

422 SiClClSi   

23 HSiHClHClSi   

  HClOnHSiOHClnSiCl 44 224   

  22223 32 HHClOnHSiOOHnSiHCl   

 

№ 35 

Құрамында 1г Х металының нитраты бар сулы ерітінді 6 г натрий 

галогенидімен әрекеттесіп, А затының ерітіндісі мен аммиактың сулы 

ерітіндісінде еритін массасы 1,0 г ақ кристалдық тұнба береді. Х металы 

мен А заты қандай заттар? А заты натрий сульфаты, сульфиті, сульфиді 

қосылыстарымен әрекеттеседі ме? Есепте берілген барлық реакция 

теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 
Эквиваленттік массасы ең тӛмен берилий (4,5) – Х металы, ал 

максималды У – NaY  (150- NaJ ) болғанның ӛзінде эквиваленттер қатынасы 

едәуір үлкен. 

5,66

0,1
: 
150

0,6
3:8 

Ендеше NaY  артық мӛлшерде. Егер алмасу реакциясы болса:  
  кк

xYkNaNOkNaYNOX  33  

Бұл кезде Y-62 г/моль, мұндай галоген жоқ. 

Реакция тотығу-тотықсыздану болса, 

 

ynxkx

Y
nk

XYkNaNOkNaYNOX nк






62

2
233  

n

ky


62
 

Егер У – йод болса, онда 2
n

k
 мысxn      ;1  

Реакция теңдеулері: 
  2323 2442 JCuJNaNONaJNOCu   

32 NaJJNaJ   

SNaJSNaNaJ  323  

242323 32 SOSONaNaJSONaNaJ   

  JNHCuNHCuJ
2332   
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№ 36 

Хлор суы арқылы қалыпты жағдайда кӛлемі 1 л газ ӛткізген. А газы 

толық сіңірілгеннен кейін ерітіндіде В және С қышқылдары түзілді. Осы 

ерітіндіні барий хлориді ерітіндісімен ӛңдегеннен кейін, массасы 10,4 г 

азот қышқылында ерімейтін Д тұнбасы түзіледі де, ерітіндіде тек С 

қышқылы қалады. А, В, С, Д заттарын анықтап, реакция теңдеулерін 

жазыңыздар. 

 

Шешуі: 

2BaCl -мен азот қышқылында ерімейтін тұнбаны 42SOH  береді. 

Ендеше хлор суынан ӛткізген газ 2SO  болу керек. Тотығу-тотықсыздану 

реакциясы нәтижесінде екі қышқыл HClCSOHB  ,42  түзіледі. 4BaSOД  . 

Реакция теңдеулері: 

42222 2 SOHHClOHSOCl   

HClBaSOBaClSOH 24242   

.,,, 4422 BaSOДHClCSOHBSOA   

4422 BaSOSOHSO   

  мольBaSO  045,0
233

4,10
4  ;  

  мольSO  045,0
4,22

1
2   
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Сутегі бойынша тығыздығы 38,3 болатын, кӛлемі V литр А газын 

қатты қызған шыны түтік арқылы ӛткізгенде оның қабырғасында қызыл 

түсті металдық айна түрінде (В) заты түзіледі және 2V литр С газы 

бӛлінеді. Бұл газ титанда жақсы ериді. Егер А газын күміс нитраты 

ерітіндісінен ӛткізсек Д тұнбасы түзіледі. А-Д заттарын анықтап, реакция 

теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 

Газдың молярлық массасы   мольгAMr / 6,7623,38  .  

Титанға жақсы сіңірілетін газ – сутегі. Сутегі газын қыздырғанда 

бӛлетін зат гидрид болуы тиіс.  

1 кӛлем А газынан 2 кӛлем 2H  түзіледі. Ендеше х=4, яғни В ІV топ 

элементі. Ендеше Ar(В)=76,6-4=72,6 г/моль, В-Ge. 

Реакция теңдеулері: 

24 2HGeGeH t   

3434 44 HNOGeAgAgNOGeH   

Д – 4GeAg . Германий гидридінің формуласы жоғарыдағы реакциялар 

кӛмегімен анықталған. 
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№ 38 

Ақ түсті қатты А заты суда ерігенде қышқыл ерітінді түзіледі. А заты 

концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде молярлық массасы 20 

г/моль құрамында Х элементі бар газ бӛлінеді. А затының құрамындағы Х 

элементінің мӛлшері 48,7 %. Не себепті А затының ерітіндісі қышқылдық 

орта кӛрсетеді? 

 

Шешуі: 
Молярлық массасы 20 г/моль болатын бір ғана газ бар. Ол – HF . 

Ендеше А заты қандай да бір фторид. Оның формуласы yx FM  болсын.  

х – санын сәйкестендіру арқылы бірден-бір жауап Ca  болатынын 

табамыз. Тек 2CaF  суда ериді. Дегенмен тағы бір тұздар класы – 

гидрофторидтер кездеседі. Ондағы 

2HF  анионы гидролиз нәтижесінде суда 

қышқылдық реакция береді. Ендеше іздеп отырған затымыз – 2KHF .  

     HMKMCaM   

Реакция теңдеулері: 

  HFSOKSOHKHF к 42 42422   

   
 26222 HFOHKOHKHF  

  FHFHF2  
  OHFOHHF 32  

18,3кpK  

 

№ 39 

А газы В газымен 1:2 қатысындай қатынаста ақ кристалдық зат С 

түзіп әрекеттеседі. С заты сумен әрекеттескенде Д заты түзіледі. 

Құрамында 1 г Д заты бар ерітіндіге барий хлоридінің артық мӛлшерімен 

әсер еткенде 2,05 г Е тұнбасы түзіледі. Оған тұз қышқылымен әсер еткенде 

А газы бӛлінеді. А, В, С, Д, Е заттарын анықтаңдар. 

 

Шешуі: 

Тұз қышқылында еритін ақ тұнба 3BaCO  болуы тиіс.  

  мольгBaCOMDM / 96
05,2

00,1
)( 3   

Д заты қандай да бір карбонат (жалпы формуласы 3MCO  немесе 

32COM ). Ал тұнба түзе жүретін реакция ол алмасу реакциясы. 

3MCO  үшін:   361631296 MeM ; 

32COM  үшін:   18
2

1631296



MeM . 

Есеп шартында Д заты екі газдың және судың әрекеттесуінен түзілді 

делінген. Ендеше тұз құрамында металл катионы болмауы керек. Ол 

4NH  
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ионы болар.   мольгNHM / 184  , ендеше Д заты   324 CONH , A және В 

заттары сәйкесінше 2CO  және 3NH , С затының құрамы – 226 ONCH . Ол – 

232 CONH   немесе 24COONHNH  – аммоний карбоматы болуы керек.  

  .;;;; 33244232 BaCOECONHДCOONHNHCNHBCOA   

Реакция теңдеулері: 

4232 2 COONHNHNHCO   

  324242 CONHOHCOONHNH   

  ClNHBaCOBaClCONH 432324 2  

 2223 2 COOHBaClHClBaCO  
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А және В бейорганикалық қосылыстары 1:1 қатысындай қатынаста 

әрекеттесіп молярлық массасы 100 г/моль болатын тек бір ғана қосылыс 

береді. 1 моль С заты 3 моль NaOH -пен әрекеттесіп 2 моль OH 2  және Д 

мен Е тұздарының эквимолярлық қоспасы түзіледі. Олардың молярлық 

массаларында 100 г/моль-ге айырмашылық бар. А, В, С заттарын анықтап, 

жауапты есептеумен дәлелдеңдер.  

 

Шешуі: 
Екінші теңдеуден С заты құрамында бір сутек атомы бар екені 

кӛрінеді. С заты NaOH  – пен әрекеттескенде екі тұз түзілсе оны екі 

қышқылдың аралас ангидриді деп жорамалдауға болады. Оларды x  және 

y  деп белгілейік. Сонда реакция теңдеуі келесідей болады: 

  100 HMyx  

      1002  NaMyOMNaMx  

Екінші теңдеуден 3 моль NaOH -пен С заты арасындағы реакция 

кезінде Д және Е заттарына 3 атом Na  мен 1 атом оттек кӛшетінін кӛруге 

болады. Д және Е заттарының массалық айырмашылығы үлкен 

болғандықтан 2 атом Na  мен оттек ауыр тұз молекуласына (теңдеудегі x  

қалдығы бар тұз), ал қалған Na  екінші тұзға кӛшкен деп пайымдауға 

болады. Теңдеулер жүйесін шешу барысында   80xM  және   19yM  

мәндерін таба аламыз.  
 

     







1002

100

NaMyOMNaxMx

HMyx

 
 

  yHMyx  99100  

100231623299  yy  

10023164699  yy  

382 y  

19y  
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yx  99  

801999 x  

Яғни 3, SOxFy   - ке сәйкес келеді. 

Ендеше: .,,,, 4232 SONaENaFДFHSOCSOBHFA   
  421923 NaFM  

  14242 SONaM  

∆М=142-42=100 есеп шартын қанағаттандырады. 
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Сары түсті А жай заты хлорсутек пен хлордың қоспасымен 

әрекеттесіп, ашық сары түсті В затын түзеді. В заты ерітіндісінің артық 

мӛлшері сілті ерітіндісімен С тұнбасын береді. Қатты С заты үстінен 

жоғары температурада сутегін ӛткізгенде А заты түзіледі. Оның массасы С 

заты массасының 80,4 % құрайды. А затын анықтап, реакция теңдеуін 

құрыңдар. В затының сілтімен реакциясында сілтіні артық мӛлшерде алса 

не болады? 

 

Шешуі: 
.,, 324 OAlCHAuClBAuA   

42 2322 HAuClClHClAu   

OHNaClOAuNaOHHAuCl 2324 5882   

OHAuHOAu t

2232 323   

NaOH  – мӛлшері артық болса:    OHNaClOHAuNaNaOHHAuCl 224 45   
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3,07 г Х затын натрий гидроксидінің сулы ерітіндісінің артық 

мӛлшерінде еріткен. Алынған ерітіндіні азот қышқылымен рН=7 дейін 

бейтараптаған. Түзілген ақ тұнбаны сүзіп, кептіріп, ӛлшегенде массасы 3,1 

г болған. Сүзілген ерітіндіге күміс нитратының артық мӛлшерін қосқанда 

8,61 г ақ тұнба пайда болды. Х затын анықтап, барлық реакция теңдеулерін 

жазыңдар. 

 

Шешуі: 

Сүзілген ерітіндіге күміс нитратын қосқанда түзілген ақ тұнба – 

AgCl . 

  мольAgCl  06,0
5,143

61,8
  

Х затының формуласы – xACl . А затының молярлық массасы: 

  x
x

AM 67,155,35
06,0

07,3
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Мұндағы Х=3 кезінде ғана бүтін сан алынады:   47AM . 

Кальций нитраты фторид, карбонат немесе фосфатпен әрекеттесіп 

тұнба береді ( 4CaSO  тек қыздырғанда ғана түзіледі). Ендеше А затының 

құрамында С, F, Р болуы керек. А затындағы катион 3)(PO  болса ғана есеп 

шарты қанағаттандырылады. Ендеше .3POClA   

OHNaClPONaNaOHPOCl 2433 33

1,3

6

5,153

07,3

  

 

    32432343 632 NaNOPOCaNOCaPONa   

33 NaNOAgClAgNONaCl   

 
243433 2 POCaPONaPOCl 
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Қою сұр түсті А заты ұнтағына ақ күміс тәрізді В заты ұнтағын 

қосып, бірнеше тамшы С сұйықтығын қосқанда реакция шабыт жүріп Д 

заты түзіледі. Д затын артық мӛлшерде алынған натрий гидроксиді 

ерітіндісінде еріткенде мӛлдір ерітінді алынады. Осы ерітіндіге біраз хлор 

газын жібергенде қоңыр түсті зат бӛлінеді. Егер затты аммиактың сулы 

ерітіндісінде ерітсе бірден Е тұнбасы түзіледі. А-Е заттарын анықтап, 

реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 
Екі жай зат арасындағы катализатор су болғанда жүретін реакция 

осы есептің жауабы болады.   .;;;; 3322 OHAlEAlJДOHCAlBJA    

Реакция теңдеулері: 

32 22 AlJJAl   

   NaJOHAlNaNaOHAlJ 34 43   

22 22 JNaClClNaJ   

     OHNaClONaClOHAlClOHAlNa 2324 22   

   34233 333 OHAlJNHOHNHAlJ  

 

№ 44 

Құрамында сутегісі бар тұз тәрізді бинарлы қосылыс пен Х (III) 

элементінің хлориді әрекеттескенде А газы түзіледі. Осы газ зымыран 

отынының құрамдас бӛлігі ретінде қолданылады, себебі бұл газ жанған 

кезде кӛп жылу бӛлінеді. А газы бром суын түссіздендіреді, ал ерітіндіні 

суалтқан соң дәрілік препарат В заты қалады. Эбулиоскопиялық ӛлшеу 

(ерітіндінің қайнау температурасының артуы бойынша) В затының 

молярлық массасы 62 екенін кӛрсетеді. Суалтқан кездегі конденсант 

құрамында күміс нитратымен тұнба беретін бір зат түзіледі. Тұнбадағы 
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күмістің массалық үлесі 54,45 %. А газының тығыздығы 1,25 г/л болса 

қандай заттар жайында сӛз қозғалып отыр?  

 

Шешуі: 
Екі элементтен тұратын тұз тәрізді біреуі сутек болып келетін 

қосылыс гидрид болу керек. Ондағы сутегі  H  теріс зарядты себебі  H  

оң зарядты болса зат қышқылдық қасиет кӛрсетер еді. Гидридтің екінші 

элементінің сутегіге қарағанда оң заряды басым, себебі бұл зат XCl3 

қосылысымен хлор бӛліп әрекеттеседі. Сонда қалған иондардың шартты 

(формальды) заряды  HX ,3  болады.  

А – заты газ, ал Х-элементі III А топта орналасқан және элемент 

жеңіл. Ендеше ол бор, ал гидрид бор гидриді болуы мүмкін. В затында 

есеп шарты бойынша бром жоқ, себебі М=62<M(Br)=80, ендеше ол А 

затының тотығу ӛнімі немесе гидролиз ӛнімі. Барлық үрдіс суда ӛтті деп В 

заты құрамына сутек пен оттек кіреді деуге болады. В заты дәрілік 

препарат болса ол бор қышқылы )( 33BOH  болуы мүмкін. 

AgBr  тұнбасы бойынша есептеу:  

% 55,42 ,

% 45,57  108





гx

Agг
 80x  

Ендеше конденсатта бром сутек қышқылы болған. Ал 2Br  А затымен 

тотықсызданады. Одан біз А затының гидрид екендігіне тағы да кӛз 

жеткіземіз. Алынған мәліметтер бойынша А заты 3BH , дегенмен есеп 

шарты бойынша А затының тығыздығы ρ=1,25 г/л. Бұдан М(А)=28 г/моль 

екенін анықтаймыз, сондықтан алынған бор гидриді формуласын екі 

еселеу керек. 62 HBA  диборан.  

Есеп шартында берілген химиялық реакция теңдеулері: 
MClHBBClMH 626 623   

HBrBOHOHBrHB 12266 332262   

33 HNOAgBrHBrAgNO   

 

№ 45 

Екі газ тәрізді А және В жай заттары ӛзара әрекеттесіп, газ тәрізді С 

затын түзеді. С газын суда ерітіп, алынған ерітінді бірдей екі бӛлікке 

бӛлген. Ерітіндінің бірінші бӛлігі тура түскен күн сәулесінде газ бӛлінуі 

аяқталғанша ұсталып, соңынан оған литий гидроксиді артық мӛлшері 

қосылған. Нәтижесінде 7,80 г ақ тұнба түзілген. Екінші бӛлігіне калий 

гидроксидінің артық мӛлшері қосылып, ерітіндіні құрғағанша суалтып, 

қалған қалдықты марганец (IV) оксиді қатысында қақтаған. Сонда қалдық 

массасы 4,80 г азайған. А, В, С заттарын анықтап, реакция теңдеуін 

жазыңдар. 

 



35 

 

Шешуі: 
В газының сумен әрекеттесу ӛнімінің күн сәулесі әсерінен ажырауы, 

ерітіндіде хлорлылау қышқылының бар екендігін дәлелдейді. 

222 OHClHClO h    

LiOH  қосқанда түзілетін қиын еритін тұнба литий тұзы. Литийдің 

ерімейтін тұздары: фторид, карбонат, фосфат. Есеп шартын қанағаттан-

дыратыны LiF , оның зат мӛлшері   мольLiF  3,0
26

8,7
  

Литий фторидінің түзілуі ерітіндіде фторлы сутек қышқылының бар 

екендігін кӛрсетеді: OHLiFLiOHHF 2  

  мольHF  3,0  ендеше   мольF  3,0 . 

Екінші бӛлікке калий гидроксидін қосқанда жүретін реакция: 

OHKFKOHHF 2  ( 2KHF  түзілмейді, себебі KOH  артық). 

OHKClOKOHHClO 2  

2MnO  қатысында қақтағанда жүретін реакция:   222 2 OKClKClO
MnO  

Оттегі мӛлшері   мольO  15,0
32

8,4
2     мольKClO  3,0    мольCl  3,0  

С заты 1:1 қатысындай хлор мен фтордан құралған. 

    3,0:3,0: FCl   хлор фториді – ClF . 

Оның гидролизі нәтижесінде түзілетін заттар: HClOHFOHClF  2  

 

№ 46 

А, В, С, Д қосылыстарының барлығының құрамында бірдей бір 

металл кездеседі. А тұзы ерітіндісіне күшті гидролизденетін Е тұзын 

қосқанда В тұнбасы түзіледі. 600 
0
С температурада В заты массасы 

ӛзгерместен С затына айналады. А затын қақтағанда массасы 2,057 есе С 

заты түзіледі. А және Д тұздары ерітіндісі С тұнбасын береді. Е тұзының 

ерітіндісін натрий гидроксидінің артық мӛлшерінен F газын ӛткізу 

нәтижесінде алуға болады. А-F заттарын анықтап, барлық реакция 

теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 
Есеп шартынан F газының қышқылдық сипатта екенін байқаймыз, 

ал Е заты осы қышқылдан түзілген. Е заты күкірт (IV) оксиді немесе 

күкіртсутек болуы мүмкін. Есеп шартын күкіртсутек қанағаттандырады. 

Себебі ол түзетін сульфидтер массасын ӛзгертпей оксидке айнала алады: 

xx MeOMeS 2 . 

Сонымен, ,2SHF   В – сульфид, С – металл оксиді. 

Тотықтыра жүретін күйдіру ауыспалы валенттілік кӛрсететін екі 

металға тән. Олар: марганец пен қалайы. Ал есептің келесі шарты 

CACДA  ;  тек марганец қанағаттандырады.  
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А – II валентті марганец тұзы, 2,1, nXM nn  

42;; KMnOДMnOCMnSB   немесе 4NaMnO . 

x – анионын табу үшін А затының қақтағанда массасы ӛзгеруі 

шартын қолданамыз:  

057,2
3255

55




 x
 

124x  егер анион II валентті болса 

62x  егер анион I валентті болса. 

Массасы осындай анион ол  3NO  нитрат ион. Сонда есеп жауабы: 

  ;   ;   ; 223 MnOCMnSBNOMnA   

SHFSNaENaMnOнемесеKMnOД 2244    ;   ;     

Реакция теңдеулері: 
OHSNaNaOHSH 222 22   

  3232 2NaNOMnSNOMnSNa   

222 SOMnOOMnS   

  3322423 425223 HNOKNOMnOOHKMnONOMn   

  2223 2NOMnONOMn t   

 

№ 47 

Белгісіз бір қосылыстың 1,25 грамын тұз қышқылының екі есе 

артық мӛлшерінде еріткен. Алынған ерітіндіні екіге бӛліп, бір бӛлігіне 

сілтінің артық мӛлшерін қосқанда ешқандай ӛзгеріс байқалмайды. Сілтілік 

ерітіндіні баяу қышқылдандырғанда тұнба түзіледі. Тұз қышқылды 

ерітіндінің екінші бӛлігіне күміс нитратын қосқанда 5,74 г тұнба түзілді. 

Тұнба үстіндегі ерітінді жалын түсін сарыға бояйды. Бастапқы затты 

анықтап, реакция теңдеуін жазыңдар. 

 

Шешуі: 
Күміс хлориді массасы бойынша тұз қышқылының мӛлшерін 

анықтаймыз: 

    мольAgClHCl  04,0
5,143

74,5
  

Ендеше бастапқы затқа 0,08 моль HCl  қосылған (есеп шарты 

бойынша). Бастапқы зат құрамында натрий бар (тұнба үстіндегі зат жалын 

түсін сарыға бояйды). Сілтілік ерітіндіні қышқылдағанда бӛлінетін тұнба 

амфотерлі гидроксид. Ендеше бастапқы зат 222 , NaMeOMeONa  немесе 

32 MeONa  типті қосылыс болуы мүмкін. Әр нұсқаны жеке-жеке 

қарастырайық. 

Алдымен 22MeONa  типті қосылыстың молярлық массасын 

анықтайық: 
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OHMeClNaClHClMeONa 2222 224   

  мольHCl  04,0 ;    мольMeONa  01,022  ;  

  гMeONam  25,122  ;    мольгMeONaM / 12522   

  мольгMeM / 47223216125   

Молярлық массасы 47 г/моль болатын екі валентті металл жоқ. Енді 

2NaMeO  типті қосылыстың молярлық массасын анықтайық: 

OHMeClNaClHClNaMeO 232 24   
  мольHCl  04,0 ;    мольNaMeO  01,02   

  гNaMeOm  25,12  ;    мольгNaMeOM / 1252   

  мольгMeM / 70)23216125(   

Бұл – галий. Енді 32 MeONa  типті қосылыстың молярлық массасын 

анықтайық: 
OHMeClNaClHClMeONa 2432 326   

  мольHCl  04,0 ;    мольMeONa  00667,032   

  гMeONam  25,132  ;    мольгMeONaM / 5,18732   

 
  мольгMeM / 932233165,187   

Молярлық массасы 93 г/моль болатын IV валентті металл жоқ. 

Ендеше біздің бастапқы затымыз – 2NaGaO .  

Реакция теңдеулері: 
OHGaClNaClHClNaGaO 232 24 

 OHNaClNaGaONaOHGaCl 223 234   

( NaOH  артық болса) 

  NaClOHGaOHHClNaGaO  222  (баяу қышқылдандыру) 

   AgClNOGaNaNOAgNOGaClNaCl 44
23333  

 

№ 48 

А газын барий сульфидінің ерітіндісі арқылы тұнба және мӛлдір су 

түзілгенше ӛткізген. Егер түзілген тұнбаны сүзіп алып, тұз қышқылымен 

ӛңдесе ол жартылай ериді де, А газы бӛлінеді. Қалған қалдықты 

концентрлі күкірт қышқылы қатысында қыздырса А газы түзіледі де, 

ерітіндіде реакциядан кейін тек күкірт қышқылы мен су қалады. Барлық 

үрдістерді түсіндіріп, реакция теңдеуін жазыңдар. 

 

Шешуі: 
Белгісіз А газы күкірттің (IV) оксиді. Барий сульфидімен 

әрекеттескенде күкірт тұнбаға түседі.  
   SOHBaOHSOBaS 3222 222  

Күкіртті газды әрі қарай жібергенде барий сульфиті тұнбаға түседі. 
  OHBaSOSOOHBa 2322   
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Тұз қышқылымен әсер еткенде барий сульфиті еріп, бастапқы газ А 

бӛлінеді. 

OHSOBaClHClBaSO 2223 2   

Қалған тұнба күкірт концентрлі күкірт қышқылымен қосып 

қыздырғанда тотығып күкірт оксидін түзеді. 

2242 322 SOOHSOHS   

Күкірт сонымен қатар сульфидтер ерітіндісінде еруге бейім. 

Мысалы, барий сульфиді ерітіндісінде: 1 nBaSnSBaS  (барий 

полисульфиді). 

 

№ 49 

А затының түссіз ерітіндісіне біртіндеп, қыздыра отырып В затының 

түссіз, сулы ерітіндісін қосқан. Түзілген түссіз С затының ерітіндісі 

қышқылдық реакция береді. В заты ерітіндісін одан ары қоссақ, түсі 

ӛзгеріп Д заты ерітіндісін түзеді. Егер С заты ерітіндісіне суықта В заты 

ерітіндісінің артық мӛлшерін қосса, түсі ӛзгеріп, қыздырғанда ол түс 

қоюланады. Д заты ерітіндісін суалтса түсті бу пайда болады. Барлық 

ерітінділер күміс нитратымен тұнба береді. Қандай заттар туралы және 

қандай үрдістер жайында сӛз болып отыр? Дәлелді жауап беріп, реакция 

теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 
Есепті шешу кілті – Д затын суалтқанда түсті будың түзілуі мен 

күміс нитратымен аталған заттардың тұнба беруі. Сӛз галоген 

қосылыстары жайлы екені сӛзсіз. В және С түссіз ерітінділерінің бірі калий 

иодиді, ал екіншісі тотықтырғыш. Д заты ерітіндісіндегі буы түсті болатын 

зат йод болуы керек: 

222 JeJ   (сары түсті). 

В заты – KJ , ал С заты – тотықтырғыш. С тотықтырғышы В затынан 

алғаш аталған реакция нәтижесінде түзілетіндіктен, С ерітіндісінде йоды 

бар тотықтырғыш болу керек. Ал А заты ерітіндісі одан да күшті 

тотықтырғыштан тұрады. Ол хлор немесе хлор суы болуы мүмкін. Ал енді 

басқа тотықтырғыштар, мысалы, сутегі пероксиді J -ті оң тотығу 

дәрежесіне дейін тотықтырмайды, екіншіден KJ -мен сілтілік орта береді. 

Концентрлі күкірт қышқылы J  ионын 2J -ге дейін тотықтырады. 

Реакция теңдеулері: 
KClHClHJOOHClKJ  533 322  

OHJKClHClKJHJO 223 33555   

 

№ 50 

Екі қатты зат бір-бірімен әрекеттесіп ауа бойынша тығыздығы 4,21 
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болатын екі газ қоспасын береді. Газ қоспасын су арқылы ӛткізгенде қоспа 

кӛлемі 1/3-ге азайды, ал тығыздығы 7,42 пайызға артады. Қатты заттар 

әрекеттесуі нәтижесінде қандай газдар түзілгенін анықтап, сәйкес реакция 

теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 
Кӛлемі 22,4 л газ қоспасының массасы 122,09 г (4,21∙29). Сіңірілген 

газ жалпы газ қоспасының 1/3 кӛлемін құрайды, ал 2/3 бӛлігі сіңірілмеген 

және тығыздығы 7,42 пайызға артқан. Ендеше сіңірілмеген газдың мольдік 

массасын келесідей анықтаймыз: 
  52,421,40742,021,4 ауаД  

мольгМ газ / 08,1312952,4   

Мұндай мольдік масса бір атомды ксенонға сәйкес келеді. Олай 

болса:  

09,12229,131
3

2

3

1
M ; М=103,69 г/моль 

бұл сіңірілген газдың мольдік массасы. Ксенонның қатты қосылыстары 

оксид немесе фторид екенін ескерсек, екінші газ nЭF  болғаны, мұндағы 

n<5, себебі 19∙5=95. 
 

n 1 2 3 4 

Ar(Э) 84,7 65,7 46,7 27,69 

Қосылыс - ZnF2 (қ)
  

- SiF4 (газ)
  

 

Xe
x

SiFXeF
x

Si
44

42   

2   ;2
4

 x
x

 

Реакция теңдеулері: 
XeSiFXeFSi 22 42   

HFSiOOHSiF 42 224   

 624 2 SiFHHFSiF   

Ерітіндіде балқытқыш қышқыл немесе гексафторкремний қышқылы 

болуы мүмкін. Ал кремний (IV) оксидінің гидраты тұнба түрінде болады.  

 

№ 51 

Алхимиктер заманынан белгілі тұздың 10,00 г мӛлшерін ауа 

қатысынсыз қақтағанда алдымен А оксиді түзіледі. Әрі қарай қақтау 

нәтижесінде газ тәрізді В, С оксидтері және Д қатты оксиді түзіледі. А 

оксиді бӛлме температурасында сұйық зат С оксидін ерітеді. Нәтижесінде 

массасы 5,97 г ерітінді түзіледі. В және С заттары массаларының қатынасы 

0,8-ге тең. В және С заттарының сапалық құрамы бірдей. А, В, С, Д 
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оксидтеріндегі оттегінің массалық үлесі 0,389; 0,500; 0,600; 0,300. Тұздың 

формуласын анықтаңыз. Оның дәстүрлі атауы қандай? Жауаптарыңды 

есептеумен дәлелдеп, реакция теңдеуін құрыңдар. 

 

Шешуі: 

А оксиді бӛлме температурасында сұйық зат болса, ол су болуы 

мүмкін. Судағы оттегінің массалық үлесі   889,0
18

16
O , яғни есеп 

шартына сәйкес келеді.  

Қақтаудың бірінші сатысында кристалдық су бӛлінеді. 
 
 

8,0
CM

BM
 

Оксидтердің сапалық құрамы бірдей.   500,0O  В затында,   600,0O  С 

затында, ендеше: xy
yx

5,1    ;
6,0

16
:

5,0

16
 . 

Егер оксидтер димер деп есептесек х=2, у=3. В – формуласы 2ЭО  

  мольгBM / 64
5,0

216



 , Ar(Э)=32 г/моль. Элемент Э – күкірт, В заты – 2SO , С 

заты – 3SO . 

Қақтау нәтижесінде екі оксид қоспасы түзілсе бастапқы зат темір 

купоросы деп болжауға болады.  
  OHnSOHSOOFeOnHFeSO 24223224 122   

Д заты темір оксиді - 32OFe . Мұндағы   300,0O  есеп шартына сәйкес 

келеді. Енді кристаллогидрат формуласын анықтаймыз. Реакция теңдеуі 

бойынша күкірт қышқылы мен су массасы келесідей: 

 
 

 
 

 218152

181210
   ;

218152

9810
242

n

n
OHm

n
SOHm









  

Енді осы екі ӛрнектен алгебралық теңдеу құрайық: 

 
 

 
97,5

218152

181210

218152

9810











n

n

n
 бұдан n=7 

Ендеше зат формуласы OHFeSO 24 7 . Осы реакция нәтижесінде (VIII 

ғасырда) алынған күкірт қышқылы ерітіндісі купорос майы, ал тұз купорос 

деп аталған. Купорос екі валентті металл сульфатының кристаллогидраты 

(мыс, темір, мырыш, никель). Сілтілік және сілтілік жер металдарының 

сульфаттары қақтағанда күкірт оксидтеріне дейін ажырамайды. 

 

№ 52 

Массасы 2,746 г А металы ұнтақтарын 3,386 г ақ түсті В заты 

ұнтағымен араластырып жаққанда жарық беріп от алады. Реакциядан кейін 

6,132 г қатты ӛнім С заты алынды. Ол суда шамалы ериді. Сулы ерітіндіге 

кӛмірқышқыл газын жібергенде ақ түсті Д заты тұнбаға түседі. Д заты 

кӛмірқышқыл газының артық мӛлшерінде ериді. Егер Д тұнбасын кептіріп 
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1000
0
 С температурада қақтасақ 1,973 г Д затынан 1,533 С заты алынады. 

А, В, С, Д заттарын анықтап, реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 

Суда шамалы еритін С затына 2CO  жібергенде түзілетін Д тұнбасы 

әрі қарай 2CO  жібере берсек ериді. Мұндай қасиет II топ металдарының 

карбонаттарына тән. Д затын қақтаса С оксиді түзіледі. С – II топ 

металының оксиді. Карбонат массасы мен оксид массасы айырымынан 

оксидтің молекулалық массасын табамыз. 

32 XCOCOXO   

      44,0533,1973,132  XOmXCOmCOm  

   XOCO   01,0
44

44,0
2  

  мольгXOM / 3,153
01,0

533,1
  

  мольгXM / 3,137163,153   

BaX  , бұл А заты, .BaOC   

А мен В заты әрекеттесуінен бастапқы заттар массасы реакция ӛнімі 

массасына тең болатын реакция ӛтеді. Ол реакция барийдің барий 

пероксидімен реакциясы: 

BaOBaBaO t 22   

 22 OHBaOHBaO   

  OHBaCOCOOHBa 2322   

 
23223 HCOBaOHCOBaCO   

23 COBaOBaCO t   

 

№ 53 

Массасы 23,4 г А затының үлгісін ауасыз қақтау нәтижесінде 18,2 г 

қызыл-сары түсті В заты алынған және 4,48 л 3NH , 1,8 г OH 2  түзілген. Әрі 

қарай В затымен алюмотермия үрдісін жүргізгенде 17 г 32OAl  және С ме-

талл кесегі алынған. Егер А затының тұз қышқылды ерітіндісіне бірнеше 

мырыш түйірін салса келесідей реттегі түс ӛзгерісін кӛруге болады: сары, 

жасыл, кӛгілдір, жасыл, күлгін. А-С заттарын анықтап, әрбір түс қандай 

тотығу дәрежесіне сәйкес келетіндігін тап. 

 

Шешуі: 
Түс ӛзгерістеріне қарап және А затының айырылу ӛнімдері бойынша 

бұл ауыспалы металдың құрамында оттегі, аммоний ионы бар тұзы деп 

болжауға болады. Ал қызыл-сары түсті қалдық ол металл оксиді. 18,2 г 

оксидтен алюмотермия кезінде 17 г алюминий оксиді алынған, ал металл 

массасы 10,2 г. Сәйкестендіру нәтижесінде металдың V – екенін 
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анықтаймыз. 

Реакция теңдеулері: 

523234 2 OVNHOHVONH t   

3252 56103 OAlVAlOV   

Түстер ӛзгерісі: сары – ,2

VO  жасыл (түстер қоспасы) – 

2VO  және ,2VO  

кӛгілдір түс – ,2VO  жасыл – ,3V  күлгін – .2V  

 

№ 54 

А және В газдары Х-элементінің галогенидтері. Суда 1,00 г А затын 

еріткенде аморфты тұнба түзіледі. Тұнбаны бӛліп алып түзілген ерітіндіге 

күміс нитратын қосқанда 3,67 г ақ түсті ірімшік тәрізді тұнба түзіледі. Ал 

В затымен осындай ӛзгерістер жүргізгенде күміс нитратымен тұнба 

түзілмейді. А және В заттарын анықтап, оларды алу әдістерін кӛрсетіңдер. 

А және В заттары суда ерігенде жүретін реакция теңдеулерін құрыңдар. 

 

Шешуі: 
  мольAgCl  0256,0

   гClm  9088,05,350256,0 

  

Галогенид формуласы nXCl  болсын.   гXm  0912,0  екенін ескеріп мүмкін 

болатын Х затының молекулалық массаларын есептейміз 

(   моль
n

X  
0256,0

 ):  

 

1n    мольгXM / 6,3
0256,0

0912,0
  - 

2n    мольгXM / 1,7
0128,0

0912,0
  Li  

3n    мольгXM / 7,10
0085,0

0912,0
  B  

4n    мольгXM / 3,14
0064,0

0912,0
  N  

5n    мольгXM / 9,17
0051,0

0912,0
  - 

6n    мольгXM / 2,21
0043,0

0912,0
  - 

7n    мольгXM / 7,24
0037,0

0912,0
  Mg  

8n    мольгXM / 5,28
0032,0

0912,0
  Si  

 

Осы нұсқалардың ішінде тек бор ғана талаптарға сәйкес келеді. 
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Ендеше А заты – 3BCl . В заты тұнба бермеді, ендеше оның құрамына фтор 

енген, себебі AgF  суда жақсы ериді. Ендеше .; 33 BFBBClA    

Реакция теңдеулері: 

 

33

3323

33423

33

334

HNOAgClAgNOHCl

HClBOHOHBCl

BOHBFHOHBF







 

Бор фторидін алу: 

 

32

34

342333

24342232

32

232

33

33233

232

BFFB

BFNaFBFNa

BFSOHFHSOBOH

OHCaSOBFSOHCaFOB

BFFB

t

t











 

Бор хлоридін алу: 

COBClClCOB

BClClB

t 3233

232

3232

32




 

 

№ 55 

А және В газдары қоспасынан электр разрядын ӛткізгенде 

қопарылыс ӛтіп, С және Д газдарының қоспасы түзіледі. Шыққан 

газдардың молярлық массасы бастапқы газдардың молярлық массасына 

тең. Бастапқы қоспаны да соңғы қоспаны да қыздырылған Е затының 

үстінен ӛткізгенде бірдей құрамды (кӛлемі бойынша) екі газ қоспасы 

түзіледі. Бастапқы газдар қандай заттар? Аталған реакция теңдеулерін 

жазыңдар. Газдарды алу әдістерін кӛрсетіңдер. 

 

Шешуі: 
Молярлық массасы бірдей газ тәрізді заттардың кӛп түрін мысалға 

келтіруге болады: 28 г/моль – ;,,, 62422 HBHCCON  30 г/моль – ;, 62 HCNO  44 

г/моль –   .,,,,
2238322 OCHCHOCHHCONCO  Осы аталғандардың ішінде есеп 

шартын қанағаттандыратыны: ;2ONCO   Е заты ретінде кӛміртекті аламыз. 

Сонда: 

    CONСOCONCO арт  2.2 )(  (бастапқы заттардағы реакция) 

     2.22 2 NCOCNCO арт   (соңғы газ қоспасындағы реакция) 

ON2  – алыну әдісі: OHONNONH t

2234   

CO  – алыну әдісі: 
COCCO

OHCOHCOOH

t

к

SOHt

22

2

 , 42



 
 

Жауабы: .;;;; 222 CENДCOCONBCOA   
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№ 56 

Бӛлме температурасында ауада от алатын түссіз А газының 

құрамында Х элементі бар, А газы ыстық су әсерінен ыдырап, ХО2 типті 

оксид пен ең жеңіл В газын түзеді. ХО2 қиын балқитын, минерал 

қышқылдар ішінде тек балқытқыш қышқылмен реакцияға түсетін зат. 

Оның бірнеше модификациясы бар. Аморфты модификациясы сілтімен 

реакцияға түсіп, С затын түзеді. С затына тұз қышқылымен әсер еткенде 

қайтадан ХО2 типті оксид түзіледі. Осы оксидті қыздыра отырып литий 

аланатымен әрекеттестіргенде А газын алуға болады. Аталған заттарды 

анықтап, сәйкес реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 

3224 ,, SiONaCHBSiHA   
 22.24 42 HSiOOHSiH ыст  

OHSiONaNaOHSiO 2322 2   

2232 22 SiOOHNaClHClSiONa   

  322442 222 OAlOLiSiHAlHLiSiO   

 

№ 57 

Атауы грек мифологиясымен байланысты ақ, иілгіш А металы 

жоғары коррозиялық тұрақтылықпен ерекшеленеді. Суда, сұйық күкірт, 

азот қышқылдарында пассивтенеді. Су буымен әрекеттескенде түзілетін В 

заты минералдық бояу жасауда қолданылады және үш түрлі модифи-

кацияда кездеседі. В заты мен А металы 1000
0
 С температурада 

әрекеттескенде күлгін түсті С заты, ал 1400-1500
0
 С температурада 

әрекеттескенде сары түсті Д заты түзіледі.  

В затын кокс пен хлор газы қатысында қыздырғанда ауада 

түтінденетін, түссіз, тӛмен температурада қайнайтын Е заты түзіледі. Е 

затын су буымен ӛңдегенде қайтадан В заты түзіледі. В затын темір оксиді 

мен кокс қатысында жоғары температурада қыздырғанда А металының 

темірмен қорытпасын алуға болады. Таза металл алу үшін Е затын аргон 

атмосферасында магниймен тотықсыздандыру үрдісін жүргізеді. Заттарды 

анықтап, реакция теңдеулерін жазыңдар.  

 

Шешуі: 
.,,,, 4322 TiClETiODOTiCTiOBTiA   

22)(2 HTiOOHTi t

бу   

)( 23 32

1000

2

0

күлгінOTiTiTiO С
   

)(  2
01500

2 сарыTiOTiTiO С   

COTiClClCTiO 222 422   
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  HClTiOOHTiCl бу 42 224   

  COFeTiOFeCTiO 7,272 322   

TiMgClMgTiCl СатмAr   

2

850800).(

4 22
0

 

 

№ 58 

Ақ күміс тәрізді аздаған сарғыш реңі бар белгісіз Х металы суық 

сумен, сілтілермен реакцияға түспейді. Азоттың (IV) оксидімен қыздыру 

барысында әрекеттесіп, нитрат У және азот (II) оксиді түзіледі. Нитратты 

қыздырғанда азоттың (IV) оксиді, Z газы және 32OX  оксиді алынады. 

Оксид ақ түсті, термиялық тұрақты, химиялық пассивті, суда ерімейді, 

ауадан кӛмірқышқыл газы мен суды сіңіріп Q затына айналады.  

Есеп шартында айтылған заттарды анықтап, реакция теңдеулерін 

жазыңдар.  

 

Шешуі: 
   .,,, 3233 OHScCOQOZNOScYScX   

 

 

 OHScCOOHCOOSc

ONOOScNOSc

NONOScNOSc

t

t

32232

223233

332

22

31224

6
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Ақ түсті, иілгіш, ауыр А металы оттегімен, сумен, сұйық күкірт 

қышқылымен әрекеттеспейді. Ауада ылғал күкіртсутек ізі болғанда 

қараяды. Сұйық азот қышқылымен әрекеттестіргенде В нитраты және 

түссіз, иіссіз С газы түзіледі. В затына сарғыш жасыл түсті Д газымен 0
0
С 

температурада CCl4 қатысында әсер еткенде, ақ ірімшік тәрізді Е затының 

тұнбасы және түссіз, иіссіз, табиғатта бос күйінде кездесетін F газы, 

сонымен қатар минерал қышқылдың ангидриді болып табылатын G заты 

түзіледі. Е затының тұнбасына қыздыра отырып калий гидроксидін 

қосқанда реакция жүріп, ӛнімдердің бірі ретінде бастапқы А металы қайта 

түзіледі. Қандай заттар жайында сӛз болып отыр. Есеп шартында 

кездесетін реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 

Есеп шартында металға берілген сипаттамаға қарап, ақ ірімшік 

тәрізді тұнба күміс хлоридіне тән екендігін ескеріп А металының күміс 

екендігіне кӛз жеткізуге болады. Қалған үрдістер күміс пен оның 

қосылыстарының қасиеттерін сипаттайды.  

Ендеше: .,,,,,, 52223 ONGOFAgClEClDNOCAgNOEAgA    
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OHOAgKClKOHAgCl

OONAgClClAgNO

OHNOAgNOHNOAg

t

CClС

c

22

252

 ,0

23

233

24444

2424

2343

4
0



 



 

 

№ 60 

Ақ түсті, қыздырғанда күңгірттенетін, айырылмай балқитын Х заты 

жарық әсеріне сезімтал. Х заты суда ерімейді. Бұл затқа концентрлі азот 

қышқылымен әсер еткенде түзілетін ӛнімдердің ішінде күлгін түсті, 

кристалдық У жай заты тұнбаға түседі де, ӛткір иісті қоңыр түсті газ 

бӛлінеді. Егер Х затына ыстық сілті ерітіндісімен әсер етсе, онда жағдайға 

байланысты қою қызыл немесе сары түсті болатын, қақтағанда қызыл түсті 

металл Q және оттегі бӛліп айырылатын Z заты түзіледі. Q металы тек 

тотықтырғыш қышқылдармен әрекеттеседі, ал тотықтырғыш емес 

қышқылдарда тек оттегі қатысында ғана ериді. X, Y, Z, Q заттарын 

анықтап, сәйкес реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 

   

 

   

  OHCuClOHClCu

OHNONOСuHNOCu

OCuOCu

OHKJOCuKOHCuJ

OHNOJNOСuHNOCuJ

c

к

t

ыстконц

к

222

22233

22

22.

222233

22

24

42

44282
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Х затының концентрлі ерітіндісі А және В заттарымен әрекеттесіп, С 

және Д газдарын береді. Аталған газдар ӛзара әрекеттескенде Х заты 

түзіледі. А, В, С, Д заттары болуы мүмкін қосылыстарды анықтап, реакция 

теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 
.,,, 22 ClDHCZnAHClX   

72242 ,, OCrKKMnOMnOB  осы заттардың бірі болуы мүмкін. 
 

HClClH

OHClMnClMnOHCl

HZnClHClZn

2

24

2

22

2222

22







 
 

№ 62 

Ақ түсті, термиялық тұрақты, негіздік қасиет кӛрсететін, сумен 

шабытты әрекеттесетін А заты, М = 94 г/моль ӛткір иісті сутегімен 
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салыстырғанда тығыздығы 8,5-ке тең сұйық күйдегі В газымен 

қыздырғанда әрекеттесіп, қыздырып, ыстық сумен ӛңдегенде қайтадан В 

газын түзетін С затына айналады. С затын қызған кокс арқылы ӛткізгенде 

иіссіз, түссіз, ең жеңіл Д газы және улы Е заты түзіледі. 

 

Шешуі: 
Алдымен В газының молекулалық массасын анықтаймыз: 

17 8,52)(Н D)(Н М = (B) М 22газ   

Молекулалық массасы 17-ге тең ӛткір иісті газ – NН3. А затының 

сипаттамасына қарап оны сілтілік металл оксиді екенін анықтаймыз. Қай 

металл оксиді екендігін мольдік массасы кӛрсетеді? В затының мольдік 

массасы калий оксидіне сәйкес келеді.  

 

 

  22

322

232

232

HKCNCKNH

NHKOHOHKNH

NNHKKNH

KOHKNHNHOK

t

кокс

ыст

t

t

c









 

.;;;; 2232 KCNEHДKNHCNHBOKA   
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Термиялық тұрақты ақ түсті, қақталған күйінде реакцияға түсу 

қабілеті тӛмен оксид А ауадан су мен кӛмірқышқыл газын сіңіреді. Бұл 

оксид 2000 
0
С-тан жоғары температурада кӛміртегімен тотықсызданып, 

ауада оксидтік қабықпен қапталатын В металына айналады. В металы 

қыздырғанда аммиакпен әрекеттесіп сары-жасыл түсті С затын және сутегі 

түзеді. С заты сумен әрекеттескенде қайтадан аммиак және В металының 

гидроксиді Д түзіледі. С заты ауада жоғары температурада тотығып, А 

оксидін және табиғатта кӛп кездесетін Е газын түзеді. 

 

Шешуі: 
.;)(;;; 2223 NEOHMgДNMgCMgBMgOA   

 

№ 64 

А заты фенолмен натрий гидроксиді қатысында А+2С6Н5ОН типі 

бойынша әрекеттесіп, ароматты қосылыс Б затын түзеді. Б затының қайнау 

температурасы фенолдан тӛмен, ол зат темір (III) хлоридімен боялмайды. 

А затын натрий гидроксидінің сулы ерітіндісімен әрекеттестіргенде 42SONa  

және OHCH 3  түзіледі. Берілген мәліметтер негізінде А затының 

құрылымын анықтап, жауаптарыңды дәлелдеңдер. 
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Шешуі: 
  223 SOOCHA ; 3FeClБ  -пен түсті ерітінді бермейді, яғни оның 

құрамында фенолдық OH -тобы жоқ. А затының құрамында сульфат ионы 

және метил тобы бар. Себебі, сілтілік гидролиз кезінде 42SONa  және 

OHCH 3  түзеді. А заты –   223 SOOCH , оның фенолмен реакциясы: 

OH

+(CH3O)2SO2+NaOH

OCH3

+Na2SO4

 
Қайнау температурасы фенолдан тӛмен зат түзіледі, себебі мұнда 

сутектік байланыс болмайды. 

Сілтілік гидролиз:   42323 22 SONaOHCHOCH NaOH    
 

№ 65 

Суық суда нашар еритін, ал ыстық суда аммиак гидраты мен 

аммоний фториді қатысында ерігіштігі одан әрі тӛмендейтін ақ түсті А 

заты сілтілік жер металы оксидімен әрекеттесіп «балқытқыш шпат» деп 

аталатын В затын түзеді. А затына концентрлі минерал қышқылдармен 

әсер еткенде шыныға ӛрнек салуда қолданылатын С қышқылы түзіледі. Ол 

қышқыл А затымен әрекеттесіп Д затын береді. А, В, С, Д заттарын 

анықтап, сәйкес реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 
,  , 2CaFBLiFA   2  , LiHFДHFC   
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Сілтілік металл А ылғал ауада қошқыл қызыл түсті В затын түзеді. В 

затына сутегімен әсер еткенде ӛткір иісті С газы және А затының гидриді 

Д түзіледі. Д заты суда ажырап, Е сілтісін және ең жеңіл К газын түзеді. А, 

В, С, Д, Е заттарын анықта.  

 

Шешуі: 







22

323

32

33

236

HLiOHOHLiH

NHLiHHNLi

NLiNLi

 

NLiB

LiA

3


 

LiHД

NHC



 3  
2HK

LiOHE




 

 

№ 67 

А заты күнделікті тұрмыста кең қолданылады. Ол ақ түсті, аздап 

қыздырса ажырайды, ажырау ӛнімдерінің бірі ӛрт сӛндіруде қолданылатын 
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В газы. А затының концентрлі ерітіндісіне сарғыш жасыл түсті С газымен 

әсер еткенде В газы, табиғатта жиі кездесетін Д сұйықтығы, консерві 

жасауда қолданылатын Е заты және К заты түзіледі. Осы заттарды 

анықтап, сәйкес реакция теңдеулерін жазыңдар. 
 

Шешуі: 

2

2

3

ClC

COB

NaHCOA







     

3

2

NaClOK

NaClE

OHД







 

OHCOCONaNaHCO t

223232   

  OHCONaClNaClOClNaHCO
конц 22323 36536   

 

№ 68 

Үнді селитрасы деп аталатын А заты, купорос майы аталатын В 

затымен әрекеттескенде ақ түсті, қыздырса ажырайтын меркаллит деп 

аталатын С заты түзіледі. С заты ажырағанда қайтадан купорос майы және 

арканит – Д заты түзіледі. Осы заттарды анықтап, сәйкес реакция 

теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 

3KNOA   үнді селитрасы; 42SOHB   купорос майы; 4KHSOC   

меркаллит; 42SOKД   арканит. 

 

№ 69 

Қара күлгін түсті металдық жылтыры бар ұшқыш жай зат А суда аз 

ериді, ол сарғыш жасыл түсті Б газымен бӛлме температурасында 

әрекеттесіп, қою қызыл түсті қайнағанда ажырайтын В затын түзеді. В 

заты ыстық судың әсерінен қайтадан бос күйінде А затын, Б затының 

сутекті қосылысын, Г затын және тағы да бір Д затын түзе ажырайды. А, Б, 

В, Д, Г заттарын анықтап, сәйкес реакция теңдеуін жазыңдар. 

 

Шешуі: 
Сарғыш жасыл түсті газ – хлор. Металдық жылтыры бар, қара күлгін 

түсті ұшқыш жай зат – йод. Йод пен хлор әрекеттескенде йодтың қызыл 

қоңыр түсті монохлориді түзіледі. Ол ыстық су әсерінен бос күйде йод, 

хлорсутек және йодтау қышқылын түзеді. 
.;;;; 322 HClГHIODIClBClБIA   

IClClI 222   

32.2 5235 HIOHClIOHICl ыст   
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№ 70 

Х металы техникада кең қолданылады. Оны ӛндіретін минералдың 

құрамында темір де кездеседі. Х металын кенді кокспен электртермиялық 

тотықсыздандыру нәтижесінде Х металының ӛндірісте қолданылатын 

темірмен құймасы алынады. Таза Х металын 32OX  оксидін алюминий 

немесе кремниймен тотықсыздандыру арқылы алады. Х элементі 

3232 ,,, XOXOOXXO  типті оксидтер түзеді, оның үшеуі техникада 

қолданылады. Аталған оксидтердің бірінің қолданылуы оның ұсақ 

қиыршықты құрылымы мен қаттылығына, екіншісінің қолданылуы суда 

жақсы ерігіштігіне орай электролит әзірлеудегі тиімділігіне негізделген. 

Үшінші оксидтің қолданылуы оның ферромагниттік қасиетіне 

байланысты. 

3XO  оксидінің қышқылдық қасиеті бар. Ол құрамында бір немесе 

бірнеше Х атомы бар қышқылдар қатарын түзеді (изополиқышқылдар). 

Мұндай қышқылдардың барий және қорғасын тұздары кең қолданылады. 

Бұл қышқылдардың суда еритін тұздарының қышқылдық ортада күшті 

тотықтырғыш қасиет кӛрсетуі сандық талдауда кең қолдануға мүмкіндік 

береді. Х элементінің аталуы оның қосылыстарының кейбір ортақ 

қасиеттеріне байланысты.  

А) Х металын атап, оның атауының қайдан шыққанын түсіндіріңдер. 

Ә) Х металын ӛндіруде кең қолданылатын минерал құрамында 

массасы бойынша 28,5 % оттегі бар. Қалған бӛлігі 1:2 мольдік қатынастағы 

темір мен осы металдан тұрады. Минералдың формуласын қорытып 

шығарыңдар. 

Б) Х металының темірмен қорытпасын алуға арналған 

электртермиялық реакциясының теңдеуін жазыңдар. Қорытпа мен таза 

металдың қолданылу аймағын сипаттаңдар. 

В) Х металының оксидтері іс жүзінде тікелей қолданыс тапқан, әр 

оксидтің қолданылуы жайлы не айтуға болады? 

Г) 3XO  оксидіне сәйкес келетін екі типті қышқылмен кем дегенде екі 

тұздың формуласын келтіріңдер. Осы тұздардың бірін (натрий тұзы) 

аталған минералды содамен қосып балқытып, соңынан ерітінділеу арқылы 

алады. Екінші тұз бірінші тұз ерітіндісіне қышқыл қосқанда алынады. 

Сәйкес реакция теңдеулерін жазыңдар. 

Д) Жоғарыда аталған тұздардың тотықтырғыш қасиетінің 

аналитикалық химияда қолданылу саласын кӛрсетіңдер. Реакция 

теңдеулері арқылы тұздардың қатысуы арқылы жүретін үрдістерді 

сипаттаңдар. 

Е) Х металы +3 тотығу күйінде қос тұздар түзуге бейім. Ол тұздар 

жақсы кристалданып, іс жүзінде кең қолданылады. Х элементінің осындай 

типті қосылыстарының жалпы атауын тауып, формуласын кӛрсетіңдер. 
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Ж) 3XO  оксидінен түзілген калий тұзы полиграфия ӛнеркәсібінде 

қандай қолданыс тауып отыр? Қолданылуын түсіндіріңдер. 

 

Шешуі: 
А) Белгісіз металл – хром. Оның атауы гректің «хромос» түсті деген 

сӛзінен шыққан. Бұл хром қосылыстарының түсті болуына байланысты.  

Ә) Хромды кендер құрамына енетін минерал – хромит  
22CrOFe  

немесе хромды теміртас – 42OFeCr .  

Б) Хромитті кокспен тотықсыздандыру феррохром қорытпасын алуға 

мүмкіндік береді: COCrFeCOFeCr 42442   

Феррохром беріктігі жоғары, коррозияға тӛзімді болат алуда 

легирлеуші қоспа ретінде қолданылады; құрылымдық болаттар құрамында 

0,25-2 % хром, аспап жасайтын болат құрамында 6 %-ға дейін, тот 

баспайтын және қышқылға тӛзімді болаттар құрамында 10-20 %-ға дейін 

хром болады.  

В) 32OCr  жылтыратқыш пасталар құрамында және бояу ӛндірісінде 

пигмент ретінде қолданылады; 3CrO  хром алу үшін және металдар бетін 

хроммен қаптауда электролит әзірлеуде қолданылады; 2CrO  

ферромагниттік таспа жасауда қолданылады. 

Г) Хроматтар 4

1

2CrOM , дихроматтар 72

1

2 OCrM . 

2423223242 442/742 COCrONaOFeOCONaOFeCr 

 OHOCrHOCr 2

2

72

2

42 22    

Д) Хроматографиялық талдау әдістері негізінде қолданылатын 

реакция теңдеуі: 

OHCreHOCr 2

32

72 72614    

Хроматография әдісі Fe(II) қосылыстарын анықтауда қолданылады. 
OHFeCrHFeOCr 2

3322

72 762146    

Йодометрия тәсілінде тиосульфат титрін анықтау үшін қолдануға 

болады:  
OHICrHIOCr 22

32

72 732146    

Е) Хром ашудастарының жалпы формуласы   OHSOCrSOM 23424

1

2 24  

Ж) Құрамында калий дихроматы бар желатин жарықтандырғаннан 

кейін суда еру қасиетін жоғалтады. Жарық қатысында калийдің дихроматы 

органикалық қосылыстар әсерінен Cr (III) қосылыстарына дейін тотықсыз-

данып, желатиннің қабыршақтануына әкеледі. 

Мырыш тақташаның бетін жарық сезгіш қабатпен қаптап фотоне-

гатив арқылы жарықтандырсақ, сумен жуғанда жарық түспеген бӛлігіндегі 

желатин шайылады. Кейін тақташаны тұз қышқылымен ӛңдегенде жела-

тинсіз аймақ мырышы шайылып, тақташа бетінде бедерлі позитивтік ӛрнек 

пайда болады. Бұл полиграфияда баспа әріп әзірлеу үшін қолданылады. 
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№ 71 

А жай затын құрамында осы зат, кальций кездесетін В тұзын 

кӛмірмен және құммен электр пешінде қақтау арқылы аламыз. А заты 

бірнеше аллатропиялық модификацияда кездеседі. Бір модификациясы 

сіріңке жасауда, ал екіншісі кеміргіштерге қарсы у жасауда қолданылады. 

Екі модификацияның түсі де, химиялық қасиеті де әртүрлі. 

Бұл зат сутегімен тікелей әрекеттеспейді. Сутекті қосылысын А 

затын сілтінің қою ерітіндісімен ӛңдеу арқылы алуға болады. Ол сарымсақ 

иісті, улы газ. А заты хлормен, оттегімен әрекеттесіп қышқылдық 

қосылыстар береді.  

А затының кейбір қосылыстары ауыл шаруашылығында кең қолда-

нылады. А затын түзуші элемент атымен бір физика-химиялық үрдісті 

байланыстыруға болады. Осы затты анықтап, мәтінге сәйкес реакция 

теңдеулерін жаз. 

 

Шешуі: 
А – фосфор. Аллатропиялық түр ӛзгерістері ақ фосфор, қызыл 

фосфор, қара фосфор.  

Ақ фосфор белсенді у, сондықтан кеміргіштерге қарсы у жасауда 

қолданылады. Қызыл фосфор сіріңке жасауда қолданылады. Улы емес. 

А затының алынуы: 
 

43252

3323

325

522

523

32

32324

32243

23

33

2

254

33

41066102

POHOHOP

HClPOHOHPCl

HClPOClOHPCl

OPOP

PClClPCl

PClClP

POKHPHOHKOHP

PCOCaSiOSiOCPOCa

















 

Физика-химиялық үрдіс фосфоресценция, яғни заттардың ӛздігінен 

суық жарық шығару қабілеті. Ақ фосфордың жарықтануы 

хемилюминесценцияға жатады. Яғни, фосфордың ауада су буы қатысында 

баяу тотығуға байланысты жарықтануы. 

 

№ 72 

Электр тогын жақсы ӛткізетін, қатты А заты, электр тогын 

ӛткізбейтін сұйық Б затымен әрекеттесіп, сулы ерітіндісі кӛгілдір түсті 

жаңа В затын түзеді. В затын электролиздегенде қайтадан А және Б 

заттары түзіледі. Бастапқы заттарды анықтап, сәйкес реакция теңдеулерін 

жазыңдар. 
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Шешуі: 
А-мыс (қатты, электрӛткізгіш) 

В-бром (сұйық, электр тоғын ӛткізбейді) 

22 CuBrBrCu   (кӛгілдір түсті) 

22 BrСuCuBr электролиз    

 

№ 73 

A, B, C, D, E, F, G, H, J заттары бір-бірімен келесідей генетикалық 

байланыста болады: 

G

A B

H

J

F

NaOH(cy) NaOH(c.)
DE

Cl2 A

J

N
aO

H

NH4OH
C

 
 

А – қызыл түсті жай зат, Н – суда ерімейтін, құрғақ күйінде 

қопарылғыш бинарлы зат. A-J заттарын анықтаңдар. 

 

Шешуі: 
Есеп шешімінің кілті Д затында: алкандардың галоген туындылары 

сулы және спирттік ортада сілтілермен әрекеттесіп спирт және қанықпаған 

кӛмірсутек түзеді. Н заты бинарлы, қопарылғыш – бұл металл ацетилениді. 

А заты қызыл түсті ол – мыс. 

Ендеше:  
   

   .;;

;;2|
\

/

/

\
|

;;;;

232222

22

2

2

2

2

2

222432

OHNHCuJCCHHHCG

OHCHOHCHENa

CHO

CHO

Cu

OCH

OCH

F

ClCHClCHDOHNHCuCCuClBCuA





































 

Реакция теңдеулері: 

22 .1 CuClClCu   

    ClNHOHOHNHCuOHNHCuCl 42243232 246 .2   

      OHNHCuCuOHNHCu
23243 2 .3   

NaClOHCHOHCHNaOHClCHClCH 22 .4 2222   

      32484224322 4422 .5 NHOHOHCuCNaOHNHCuOHCHOHCHNaOH   

NaClHCNaOHClCHClCH спирт 22 .6 2222   

    OHNHCCuOHNHCuHC 232222322 242 .7   
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№ 74 

Ақ түсті, қатты А заты қыздырғанда бірден буға айналады. Егер 

түзілген газ тәрізді ӛнімнің ауа бойынша тығыздығы 0,9225 болса, бұл 

қандай зат болғаны? 
 

Шешуі: 
Бірден булануға қабілетті ақ түсті қатты зат аммоний хлориді. 

Мгаз=29∙0,9225=26,75  
HClNHClNH  34  

   
газМ

HClMNHM




2

3   осыдан:  75,26
2

5,3617



газМ  

 

№ 75 

Суда ерімейтін, сары түсті, қатты, күрделі зат азот қышқылында еріп, 

түссіз ерітінді түзеді. Осы ерітіндіге сілті қосқанда бастапқы А затын түзе 

оңай ыдырайтын жаңа Б заты пайда болады. А затын қыздырғанда 

ыдыстың салқын қабырғасында күміс тәрізді тамшылар пайда болады. 

Қандай заттар туралы сӛз қозғалып отыр? 
 

Шешуі: 
Ыдыс қабырғасында пайда болған күміс тамшылар оның сынап 

екеніне айғақ. Ендеше А заты сынап қосылыстарының бірі. Түсіне және 

суда ерімейтіндігіне қарап оның сынап оксиді екенін аңғаруға болады. 
 

 

   

 

2

22

3223

2233

2

22

22

2

;

OHgHgO

OHHgOOHHg

KNOOHHgKOHNOHg

OHNOHgHNOHgO

OHHgБHgOA

t 
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А затына Б қышқылымен әсер еткенде түссіз, ӛткір иісті В газы 

бӛлінеді. Бұл газ ерітіндідегі фенолфталеиннің таңқурай түсін жойып, А 

затын түзеді. Егер В газын белгілі жағдайда атмосферада кездесетін түссіз, 

иіссіз Г газымен әрекеттестірсе, онда суда еріп Б қышқылын беретін Д 

заты түзіледі. А, Б, В, Д, Г заттарын анықтап, реакция теңдеулерін 

жазыңдар. 
 

Шешуі: 
.;;;; 3224232 SODОГSOBSOHБSONaA   

 244232 2 SONaHSOSOHSONa  

3

  ,

22 22 SOOSO катt    

4223 SOHOHSO   
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№ 77 

Ақ түсті, кристалдық А затының сулы ерітіндісін электролиздегенде 

Б және В газдары түзіледі. Екі газдың да молекуласы екі атомды. Екі газ 

бір-бірімен әрекеттесіп, БВ құрамды жаңа газ тәрізді зат түзеді. Қатты А 

затына концентрлі күкірт қышқылымен әсер еткенде осы газды алуға 

болады. А, Б, В заттарын анықтаңдар.  

 

Шешуі: 
.;; 22 ClBHБNaClA   

OHClNaOHOHNaCl электролиз

222 22    

   HClSONaSOHNaCl концкр 22 4242
 

HClClH 222   
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Екі жай зат түріндегі түссіз иіссіз А және Б газдары белгілі жағдайда 

бір-бірімен әрекеттесіп жаңа түссіз газ түзеді. Жаңа газ Б газының артық 

мӛлшерімен әрекеттесіп, қоңыр түсті Г газын береді. Г газының сулы 

ерітіндісі лакмус қағазын қызыл түске бояйды. Белгісіз заттарды анықтап, 

сәйкес реакция теңдеулерін жазып, реакцияның жүру жағдайларын 

кӛрсетіңдер. 

 

Шешуі: 

3222

22

22

222

2

22

2

.;;;

HNOHNOOHNO

NOONO

NOON

NOГNOBOБNA

t
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Сары түсті, қатты А заты түссіз, иіссіз Б газымен әрекеттесіп ӛткір 

иісті, түссіз В газын береді. Ол Б газының артық мӛлшерімен катализатор 

қатысында әрекеттесіп, қалыпты жағдайда қатты күйде болатын Д затын 

түзеді. Д заты суда еріп, органикалық қосылыстарды кӛмірлендіретін 

күшті минерал Е қышқылын береді. А, Б, В, Д, Е заттарын анықтап, 

реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 

4223

3

  ,  ,

22

22

42322

22

.;;;;

52

SOHOHSO

SOOSO

SOOS

SOHESODSOBOБSA

OVкaтt

t
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№ 80 

Ақшыл сұр түсті жай А заты қышқыл және сілті ерітіндісімен де 

әрекеттесіп бірдей мӛлшерде Б газын түзеді, ал ерітіндіде В және Г 

заттары түзіледі. Б газы иіссіз, түссіз. В затына сілтінің эквивалентті 

мӛлшерін қосқанда ақ түсті, сілтінің артық мӛлшерінде еритін Г заты 

түзіледі. Егер 10,8 г А заты реакцияға түскенде 13,44 л (қ.ж) Б газы 

бӛлінетін болса, А, Б, В қандай заттар болғаны?  
 

Шешуі: 
 32;; OHAlГHБAlA   

 
   242

234242

3

2,67

5444,138,10

2622

332

44,138,10

H

х

хгAlг

OHAlNaOHNaOHAl

HSOAlSOHAl
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Кӛгілдір түсті, қатты А затын суда ерітіп, оған сілті қосқанда 

кӛгілдір түсті, қыздырғанда қараятын Б заты тұнбаға түседі. Алынған 

ӛнімді сутегі ағынында қыздырғанда қызыл түсті В заты түзіледі. В заты 

концентрлі минералдық қышқылдардың бірінде ерігенде бастапқы А затын 

түзіледі. А, Б, В заттарын анықтаңдар. 

 

Шешуі: 

Кӛгілдір түсті қосылыс мыс тұздары мен гидроксидіне тән. Мыс 

гидроксиді қыздырған кезде қараяды. Қара түсті мыс оксидін сутегімен 

тотықсыздандырғанда қызыл түсті мыс бӛлінеді. Мыс концентрлі күкірт 

және азот қышқылымен әрекеттеседі. Мыс сульфатының 

кристаллогидраты кӛгілдір түсті, ал мыс нитраты ақшыл жасыл түсті. Есеп 

шартына мыс сульфаты сәйкес келеді. 
 

 

 

OHCuHCuO

OHCuOOHCu

SONaOHCuNaOHCuSO

CuBOHCuБCuSOA

t

t

22

22

4224

24

2

.;;
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А жай затын ауасыз қыздырғанда ақ балауыз тәрізді Б заты түзіледі. 

Б затын ауа қатысында қыздырғанда күрделі В заты түзіледі. В заты Б 

затын тотықтырған кезде де түзіледі. В затын сумен ӛңдегенде судың 

мӛлшеріне байланысты Г, Д, Е заттарының бірі пайда болады. Қандай 

заттар жайлы сӛз болып отыр. Сәйкес реакция теңдеулерін жазыңдар. 
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Шешуі: 
А – қызыл фосфор; Б – ақ фосфор; В – фосфор оксиді; Г – 

метафосфор қышқылы; Д – пирофосфор қышқылы; Е – ортофосфор 

қышқылы. 

43252

724252

3252

10424

 ,

3

2

2

5

POHOHOP

OPHOHOP

HPOOHOP

OPOP

PP ақ

ауасызt

қызыл
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Белгілі жағдайларда иіссіз, түссіз жай зат түріндегі А және Б газдары 

әрекеттесіп, ӛзіне тән иісі бар түссіз В газын береді. В газы оттегіде жанып 

қайтадан А газын және Б газының оксидін түзеді. Егер реакция жағдайын 

ӛзгертсе екі газдың да оксиді түзілуі мүмкін. А, Б, В заттарын анықтап, 

сәйкес реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 
.;; 322 NHBHБNA   

322 23 NHHN   

OHNONH t

2223 6234   

OHNOONH кaтt

2

 ,

23 6454    
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Электр тогын жақсы ӛткізетін, сумен оңай реакцияға түсетін А жай 

заты мен ӛзіне тән түсі бар, суда нашар еритін, бірден буланатын Б жай 

затымен әрекеттесіп, ақ түсті, жаңа қатты зат түзеді. Түзілген заттың 

балқындысын электролиздеу кезінде қайтадан бастапқы заттар пайда 

болады. А, Б заттарын анықтаңдар. 

 

Шешуі: 
А – белсенді металл; Б – йод. 
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Қатты А затына тұз қышқылымен әсер еткенде ӛзіне тән иісі бар улы 

Б газын алуға болады. Б газы ауада жанып, түссіз, ӛткір иісті В газын 

береді. В газының ерітіндісіне Б газын жібергенде сары түсті Г жай заты 

түзіледі. Г затын металл ұнтағымен қыздырғанда бастапқы А затын алуға 

болады. А затының табиғатын анықтап, Б, В, Г заттарының қандай 

қосылыстар екенін табыңдар. 
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Шешуі: 
А – сульфид; .;; 22 SГSOBSHБ   
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Түссіз, май тәрізді, қоймалжың А затының ерітіндісімен ақ түсті 

күнделікті тұрмыста кең қолданылатын қатты Б затына әсер еткенде, ӛзіне 

тән ӛткір иісі бар, газ тәрізді суда жақсы еритін В заты түзіледі. В затының 

судағы ерітіндісі күшті минералдық қышқыл болады. В газын Г және Д 

газдарын тікелей әрекеттестіру арқылы да алуға болады. Г түссіз, иіссіз, 

жеңіл газ. Д сарғыш жасыл түсті, ӛзіне тән иісі бар газ. 

В заты қандай зат? Оны алу үшін қолданылатын заттарды атаңдар. А 

заты жайлы бір жақты пікір айтуға бола ма? 
 

Шешуі: 
.;;;; 2242 ClDHГHClBNaClБSOHA   

HClClH

HClNaHSOSOHNaCl
концкр

222

442.
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Қара түсті А оксидіне концентрлі минералды қышқылмен әсер 

еткенде ӛзіне тән ӛткір иісі, түсі бар Б газы бӛлінеді. Бұл газды түссіз В 

затының ерітіндісі арқылы ӛткізгенде ерітінді түсі қоңыр тартады. Түзілген 

ерітіндіге органикалық еріткіш қосқанда су қабаты түссізденеді. А және Б 

заттарын анықтап, сәйкес реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 
.;; 22 NaIBClБMnOA   

OHClMnClHClMnO конц 2222 24   

22 INaClClNaI   
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А затына күкірт қышқылымен әсер еткенде түссіз, ӛткір иісті Б газы 

бӛлінеді. Б газын В жай затының боялған сулы ерітіндісі арқылы 

ӛткізгенде ерітінді түссізденеді. Алынған ерітіндіге барий тұзын қосқанда 

қышқылдарда ерімейтін ақ тұнба түзіледі. Алынған түссіз ерітіндіден 

сарғыш жасыл түсті Г газын ӛткізген кезде қайтадан В заты түзіліп, 

ерітінді түске енеді. А, Б, В, Г заттарын анықтап, сәйкес реакция 

теңдеулерін құрыңдар. 

 

Шешуі: 
А – сульфид; .;; 222 ClГBrBSOБ   

OHSONaHSOSOHSONa 2244232 222   
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HBrSOHOHBrSO 22 42222   

HClBaSOBaClSOH 24242   

22 22 BrHClClHBr   
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Табиғатта кездесетін А затын қақтағанда ақ түсті, сумен шабытты 

әрекеттесетін В заты және С газы түзіледі. В затының сумен әрекеттесу 

ӛнімі фенолфталеинді таңқурай түске бояйды. Бұл ерітінді арқылы С газын 

ӛткізгенде ерітінді лайланады. В затын кӛмірмен әрекеттестіргенде Д заты 

және Е газы түзіледі. Д заты сумен әрекеттескенде түссіз, жанғыш F газы 

бӛлінеді. F газын жаққан кезде су және С газы түзіледі. А, В, С, Д, Е, F 

заттарын анықтап, сәйкес реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 
.;;;;; 22223 COEHCFCaCDCOCCaOBCaCOA   

 

 

 

OHCOOHC

HCOHCaOHCaC

COCaCCCaO

OHCaCOCOOHCa

OHCaOHCaO

COCaOCaCO t

22222

22222

2

2322

22

23

2452

3
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Белгісіз А нитратын айырғанда түзілген газ қоспасын калий 

гидроксидінің ерітіндісі арқылы ӛткізген. Ерітіндіде нитрат және нитрит 

иондарының қатысы анықталған. Нитратты ажыратқаннан кейінгі В қатты 

қалдығының бастапқы нитрат массасына қатынасы 4:9 қатынасындай. В 

затын СО газы ағынында қақтағанда массасы В затына қатысты алғанда 

7:10 қатынасындай болатын күңгірт ұнтақ С алынды. А, В, С заттарын 

анықтап, барлық реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 

Ерітіндіде 

32 , NONO  иондар болуы нитрат ажырағанда оксид (немесе 

металл), азот (IV) оксиді және оттегі түзілгенін кӛрсетеді. Кӛміртегі (II) 

оксиді ағынында қыздырғанда масса ӛзгеруі, оксидтің металға дейін 

тотықсызданғанын білдіреді. Ендеше нитрат ажырағанда оксид түзілген. 

Металды анықтайық: металдың эквивалентті х болсын. Ол металдың 

8 салмақ бӛлік оттегімен әрекеттесе алатын мӛлшерін кӛрсетеді. 

67,18    
10

7

8



x

x

x
 

Бұл темір (III) болуы мүмкін. I, II валентті мұндай элемент жоқ. Онда 
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32, OFeBFeC  . 

Енді нитратты анықтайық. Нитрат  
33NOFe  болсын дейік. Оның 

айырылуы кезіндегі массалар қатынасы: 
       1,124242802421605,0

3332  NOFemOFem  

Жауап есеп шартын қанағаттандырмайды.  

Енді  
23NOFe  ажыраған және ажырау кезінде темір тотыққан деп 

болжайық. Онда массалар қатынасы   94180802421605,0   болып, 

есеп шарты орындалады. Ендеше  
23NOFeA  . 

Реакция теңдеулері: 
 

232

223223

323

824

COFeCOOFe

ONOOFeNOFe
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Үш изомерлі А, Б, В заттарының құрамы 49,0 % кӛміртегі, 2,7 % 

сутек және х элементінен тұрады. Аталған заттардың жану ӛнімінде 

ұшпайтын қалдық жоқ және ӛнімдер сілті ерітіндісімен толық сіңіріледі. 

Қалыпты жағдайға келтіргенде бұл заттар буының тығыздығы 6,56 г/л. А 

заты молекуласының диполь моменті нольге тең. Б затының 

молекуласының диполь моменті В заты молекуласының диполь моменті 

шамасынан үлкен. Үш изомердің формуласын анықтаңдар.  

 

Шешуі: 
мольгM / 1474,2256,6   

Элементтер үлесін анықтаймыз:  

Кӛміртегі: 147∙0,49=72,03 г/моль (6 атом) 

Сутегі: 147∙0,027=4 г/моль (4 атом) 

Х элементі: 147-(72+4)=71 г/моль, бұл екі атом хлорға сәйкес келеді. 

Заттың формуласы 246 ClHC . Дихлорбензол изомерлері 1,2-,1,3-,1,4-. 

Диполь моменті нольге тең 1,4 изомер, ендеше А – 1,4-дихлорбензол. 1,2 

изомердің диполь моменті 1,3 изомерден үлкен. Б – 1,2-дихлорбензол, В – 

1,3-дихлорбензол. 
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А жай затының ӛзгеріс тізбектері берілген: 

BБA
СlCl
 22  

ЖSOДA EГГ  

3  

UЖЗД ЕСl
  2  

?3   EU KSO  

ЕАЛ Д 
 

?ЕБ  
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?ЕВ  
А-Л заттарын анықтап, реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 
Екінші тізбектен А затының күкірт екендігі белгілі, 

.,, 222 OHESOДOГ   ESЛ
SO

 
 2  Мұндағы тотықсыздандырғыш SH 2 . 

Сонда реакция теңдеулерін келесідей түрде жазуға болады: 

222 22 22 SClClSS
ClCl



 

4232
222 SOHSOSOS
OHOO
  

HClSOHClSOSO
OHCl

242

2

222
22  


 

HClSOHClHSOSO
OHHCl   



4233
2  

OHSSH
SO

22 232 2   

HClSOSClS
OH

432 2

2

22
2  


 

HClSOSSCl
OH

42

2

2
2  

  

 

№ 93 

А газы В газымен 1:2 қатынаста әрекеттесіп, ақ түсті кристалдық С 

затын түзеді. С заты суда ерігенде Д заты түзіледі. 1,00 г Д заты 2BaCl -ның 

артық мӛлшерімен әрекеттескенде 2,05 г ақ тұнба Е түзіледі. Түзілген 

тұнба тұз қышқылында еріп А газын түзеді. А, В, С, Д, Е заттарын 

анықтаңдар. 

 

Шешуі: 
  .,,,, 33244232 BaCOECONHDCOONHNHCNHBCOA   

Тұз қышқылында еріп газ бӛлетін ақ тұнба 3BaCO болуы тиіс.  

Д затының молекулалық массасын есептейміз:  
моль г=ВаСО·M,/,М(Д)= /96)(052001 3  

Д затының жалпы формуласы 32COM  немесе 3MCO  болып келетін 

карбонат. Ал тұнба түзуге әкелетін реакция алмасу реакциясы. М – 

молекулалық массасын анықтайық.  

Егер формула 3MCO  болса М(М)=96-12-3∙16=36, ал егер формула 

32COM  болса М(М)=(96-12-3∙16)/2=18 болады. 

Мұнда М(М)=18, М= 

4NH  болғанда есеп шартына сәйкес келеді. Д – 

  324 CONH  болса, А – 2CO , В – 3NH , С – 226 ONCH  немесе карбон қышқыл-

дарының амидіне сәйкес формуланы 42 NCOONHH  түрінде жазуға болады. 

 

№ 94 

А және Б тұздарының сулы ерітінділерін бір-біріне құйғанда В 

затының күңгірт түсті тұнбасы түзіледі. Тұнба концентрлі тұз 
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қышқылында А тұзын және Г газын түзіп әрекеттеседі. Г газын Д газының 

сулы ерітіндісі арқылы ӛткізгенде концентрлі азот қышқылында еритін Е 

жай заты түзіледі. А-Е заттарын анықтап, реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 

Екі тұз ерітіндісін араластырғанда металл сульфиді тұнбаға түседі. 

Есеп шарты бойынша сульфид суда ерімейтін, әрі күңгірт түсті болуы 

қажет. Бұл аталған шарттар темір сульфидіне сәйкес келеді: 

NaClFeSSNaFeCl 222   

Ендеше В темір сульфиді, А темір хлориді, Б сілтілік металл сульфиді. 

Темір сульфидінен басқа никель сульфидін алуға болады. Тек мыс 

сульфиді жарамайды, себебі ол тұз қышқылында ерімейді. Азот 

қышқылында тотығып ериді. 
SHFeClHClFeS 222   

Г газы – күкіртсутек. 
OHSSOSH 222 232   

Д газы SESO ,2  
NOSOHHNOS 22 423   

2SO  орнына басқа да газ тәрізді, сулы ерітінді күйінде бола алатын 

тотықтырғыштарды алуға болады. Мысалы, хлор газы. 

 

№ 95 

Ақшыл жасыл түсті Х тұзы барий нитраты ерітіндісімен 

әрекеттескенде қышқылдарда ерімейтін, ақ түсті тұнба түзіледі. Аталған 

тұздың 2,78 грамынан әзірленген ерітіндіні екіге бӛліп, бір бӛлігіне натрий 

гидроксидімен әсер еткенде ауада тұрғанда қоңыр тартатын, ашық жасыл 

түсті тұнба түзілген. Тұнбаны сүзіп, қақтағаннан кейін құрамында массасы 

бойынша 30 % оттегісі бар 0,4 г зат алынған. Екінші бӛлігін күкірт 

қышқылымен ӛңдегеннен кейін алынған қоспа кӛлемі 50 см
3
, 

концентрациясы 0,02 моль/л калий перманганаты ерітіндісімен 

әрекеттескен. Х тұзын анықтап, жауаптарыңды есептеулермен 

дәлелдеңдер. Реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 
1. Қышқылда ерімейтін, барий нитратымен әрекеттестіру арқылы 

алынған тұз – сульфат. 

2. Сілтімен реакцияласу нәтижесінде алынған соңынан тотығатын, ал 

қақтағанда оксид беретін зат - гидроксид.  

Егер nOM 2  оксидінің құрамында 30 % оттегісі болса, онда металдың 

молекулалық массасын анықтайық: n=1 M(Me)=18,67 мұндай металл жоқ. 

n=2 болса – 37,3 мұндай металл да жоқ, n=3 болғанда М(Ме)=56 Бұл – 
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темір болады.  

3. 0,4 г 32OFe -ке 0,0025 моль зат мӛлшері сәйкес келеді. Ендеше 

сәйкесінше 0,005 моль Fе (II) сульфаты алынған. Яғни, 0,76 г. Дегенмен 

есеп шартында 2,78/2=1,39 г алынған. Ендеше кристаллогидрат алынған 

деп пайымдаймыз.  

4. Кристаллогидрат құрамын анықтайық: 1,39-0,76=0,63г (су), заттың 

мӛлшері 0,005 моль болса, бір моль затта 126 г су болады. Ол 7 моль суға 

сәйкес келеді. Ендеше кристаллогидрат формуласы: OHFeSO 24 7 . 

5. Реакция теңдеулері:  
   

 

   

 

  OHMnSOSOKSOFeSOHKMnOFeSO

OHOFeOHFe

OHFeOHOOHFe

SONaOHFeNaOHFeSO

NOFeBaSONOBaFeSO

t

24423424244

2323

3222

4224

234234

8258210

2

2











 

6. 4KMnO 50 см
3
 ерітіндісі 0,02∙0,05=0,001 моль зат мӛлшеріне сәйкес 

келеді. Реакция теңдеуі бойынша ол 0,005 моль темір (ІІ) сульфатымен 

әрекеттеседі. Бұл сан есеп жауабының дұрыстығын дәлелдейді. 

 

№ 96 

Органикалық, газ тәрізді А затының жану ӛнімі Б және В заттары. 

Бірінші зат екінші затта ерігенде минералдық қышқыл түзіледі. В заты 

белгілі бір жағдайларда А затымен әрекеттеседі. Бұл реакция ӛнімі 

күйдіргіш натрмен әрекеттеспейді, бірақ металдық натриймен 

әрекеттеседі. Соңғы реакция ӛнімдерінің бірі түссіз, иіссіз газ. Ол А 

затымен реакцияға түсуге бейім. Реакция нәтижесінде бром суын 

түссіздендірмейтін газ тәрізді кӛмірсутек түзіледі. Егер А заты бром суын 

түссіздендіретін болса, калий перманганатымен әрекеттесе алатын болса 

және молекуласында екі атом кӛміртек атомы болса ол қандай зат 

болғаны? Мүмкін болатын реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 
Молекуласында екі кӛміртек атомы болса және бром суын және 

калий перманганатын түссіздендірсе ол қанықпаған кӛмірсутек 42 HCA  

этилен. 
OHCOOHC 22242 223   

).(  3222 қышқылминCOHOHCO   

OHHCOHHС катt

52

 ,

242    

25252 222 HONaHCNaOHHC   

62422 HCHCH   
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№ 97 

Қатты А затына Б затымен әсер еткенде екі жаңа зат түзіледі. Оның 

бірі органикалық зат В. Ол бром суы мен калий перманганатын 

түссіздендіреді. В заты жанғанда Б және Г заттары түзіледі. Оның бірі 

минералдық қышқыл ангидриді. В затымен Б заты катализатор қатысында 

әрекеттескенде түссіз, ұшқыш, ӛткір иісті сұйықтық түзіледі. Ол белгілі 

жағдайларда органикалық қышқылға айналады. В затын анықтап, іс 

жүзінде қайда қолданылатынын кӛрсетіңдер. Реакция теңдеуі арқылы есеп 

шартындағы үрдістерді жазыңдар. 

 

Шешуі: 
. , , , 22222 COГHCBОHБCaCA   

 

СOHCHOHHC

OHCOOHC

HCOHCaOHCaC

катt

3

 ,

222

22222

22222

223

2
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Газ тәрізді, түссіз, органикалық А заты катализатор қатысында ӛзіне 

тән иісі бар, бром суы мен калий перманганатын түссіздендірмейтін түссіз 

сұйықтыққа айналады. Белгілі жағдайда Б заты сутегімен әрекеттеседі. Бұл 

реакция ӛнімі кейбір мұнай түрлерінің құрамына енеді. Б затына 

минералдық қышқылдардың бірімен әсер еткенде екі түрлі сұйықтық 

түзіледі. Оның бірі түссіз, иіссіз және А заты жанғанда пайда болады. Ал 

екіншісі ӛзіне тән иісі бар, ақшыл-сары түсті, кейбір бояғыш заттарды 

алуда қолданылатын зат. Б заты дегеніміз не? Қайда қолданылады? 

Мүмкін болатын реакция теңдеулерін жазыңдар. 
 

Шешуі: 
.  , 6622 HCБHCA   
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Ақ түсті, су тартқыш, суда нашар еритін А затын кӛмірмен 

тотықсыздандырғанда екі түрлі газ және Б заты түзіледі. Б заты ақ түсті, 

суық суда нашар ериді. Ыстық су әсерінен ажыраған кезде негіздік қасиет 

кӛрсететін ақ түсті, құрылыста қолданылатын В заты мен ӛзіне тән иісі 

бар, түссіз Г газы түзіледі. Б заты ауадан кӛмірқышқыл газын сіңіріп, 

табиғатта тау жынысы түрінде кездесетін зат түзеді. В заты қыздырғанда 

айырылады, концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттесіп бастапқы А затын 

түзеді. А, Б, В, Г заттарын анықтап, реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 
  . , , , 224 SHГOHCaBCaSБCaSOA   
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24 23 COCOCaSCCaSO   

     SHOHСaOHCaS ыст 22.22  

  OHCaCOCOOHCa 2322   

  OHCaOOHCa t

22   

    OHCaSOSOHOHCa конц 24.422   

 

№ 100 

Түссіз, термиялық тұрақсыз, реакциялық қабілеті жоғары А газы 

ауада жанып, су және Б оксидін береді. Б оксиді екі түрде – аморфты және 

кристалдық модификацияда бола алады. Аморфты түрі ақ, химиялық 

белсенді болса, кристалдық түрі қатты, гигроскопиялық, термиялық 

тұрақты, химиялық пассивті зат. Б заты балқытқыш қышқылмен 

әрекеттесіп, ерітіндіде ғана болатын күшті В қышқылын түзеді. 

Концентрлі В қышқылы сұйылтылған натрий гидроксиді ерітіндісімен 

әрекеттесіп, Г тұзын береді. Г тұзы қыздырғанда ажырап, негіздік және 

қышқылдық фторид түзеді. А, Б, В, Г заттарын анықтап, реакция 

теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 
   . , , , 443262 BFNaГBFHBOBБHBA   

     

      

  34

24.4

24..32

232262

328

33

BFNaFBFNa

OHBFNaNaOHBFH

OHBFHHFOB

OHOBOHB

t

сұйықконц

концаморф
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Белгісіз бір А сұйықтығы қараңғыда ешқандай ӛзгеріссіз сақталады. 

Оған В затын қосқанда шабыт түрде Х газы бӛліне бастайды. Х газының 

химиялық белсенділігі ӛте жоғары. Мысалы, ол екі валентті С металымен 

әрекеттесіп, иондық байланысты Е қосылысын түзеді. Е заты қиын 

балқитын зат. А сұйықтығының құрамы қандай? Х, В, С, Е заттарын 

анықтап, мүмкін болатын реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 
. , , , 2222 CuOEMnOBOXOHA   

4722 ,, KMnOOCrKPtB   заттары болуы да ықтимал. 

CaOOCa

OOHOH
MnО

22

22

2

2222
2
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№ 102 

Кристалдық А заты катализатор В қатысында қыздырғанда С және Д 

заттарын береді. Ал А затын катализаторсыз қыздырғанда С және Е 

заттары түзіледі. Е затын қатты қыздырғанда С және Д заттарына 

айырылады. С затының ыстық ерітіндісін электролиздеу кезінде А 

затының түзілетіні белгілі. А затына ұқсас қыздырғанда әр түрлі бағытта 

ажырай алатын Х заты бар. Х затын қыздырғанда Д заты және В 

катализаторы түзілуі мүмкін. Аталған заттарды анықтап, сәйкес реакция 

теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 

4423 ,,,, KMnOXKClOEODKClCKClOA   

    

22424

00

32

 ,

24

43

23

2

60-40//3

2

322

2

2

OMnOMnOKKMnO

анодKClOкатодHKCl

OKClKClO

KClKClOKClO

OKClKClO

t

электролизOH

t

t

MnO
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Күлгін түсті суда еритін А затын қақтағанда Х газы бӛлінеді. 

Қыздырғаннан кейін сынауықта суда аздап еритін В заты қалады. Бастапқы 

А затына немесе сынауықта қалған В затына концентрлі тұз қышқылымен 

әсер еткенде Х газымен әрекеттеспейтін У газы түзіледі. Белгісіз заттарды 

анықтап, реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 
.,,, 2224 ClYMnOBOXKMnOA   

OHClMnClKClHClKMnO

OHClMnClHClMnO

OMnOMnOKKMnO t

2224

2222

22424

8522162

24

2







 

5 |      22

2 |5

2

27

CleCl

MneMn
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«Ауа шарының» ішіне екі газ тәрізді емес заттарды салып, аузын 

мықтап буғаннан кейін оларды жайлап қосып әрекеттестірген. Реакция 

аяқталғаннан кейін шар ауаға кӛтерілді. Шардың ішіне қандай заттар 

салынған? Жауаптарыңды негіздеп, реакция теңдеулерімен дәлелдеңдер.  
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Шешуі: 
Белгісіз заттар литий гидриді мен су болуы мүмкін, себебі осы 

жағдайда ғана түзілетін заттардың жалпы массасы ең минимал болады: 

22 HLiOHOHLiH   

Fархимед(Н2)>m(LiН)+m(H2O) 

 

№ 105 

А, В, С заттарының ауа бойынша тығыздығы бірдей. А және В 

газдары С жай затын түзетін У элементімен бір периодта орналасқан Х 

элементінен түзілген. А және В заттары келесі периодта орналасқан Z 

элементінен түзілген Д жай затымен әрекеттесіп, бағалы еріткіш және улы 

газ түзеді. Сонымен қатар Х, У заттары Д затымен әрекеттеспейді, бірақ Х, 

У және Z қосылыстары белгілі. Есеп шартында қандай заттар туралы 

айтылған? Мүмкін болатын реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 
. , ,С , , 2242 ClDCXNCOBHCA   

      28   ;28  ;28 242  NMCOMHCM  

C, N – 2 периодта ал, Cl элементі 3 периодта орналасқан. 

242242 ClHCClHC 

 
22 COClClCO 

 C + Cl2  
бірақ ClCHCCl 34 ,  т.б. қосылыстары белгілі. 

N2 + Cl2
 

бірақ NCl3  қосылысы белгілі. Оның алыну әдісі: 

  HClNСlClNHCl қанық 43 3.42   
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А және В кристалдық заттарына тұз қышқылымен әсер еткенде С 

және Д газдары түзіледі. Екі газ да жағымсыз иісті. Аталған газдарды су 

қатысында әрекеттестіргенде ашық сары түсті коллоидтық Е жай заты 

алынады. Ол қайнатқан кезде А затының да, В затының да ерітіндісімен 

әрекеттесіп, жаңа F және G заттарын түзеді. F және G заттарының 

ерітіндісін қышқылдап қайтадан Е затын алуға болады. Е затына 400
0
 С 

шамасында су буымен әсер еткенде С және Д заттары алынады. Аталған 

заттарды анықтап, сәйкес реакция теңдеулерін құрыңдар. 

 

Шешуі: 
. , , , , , 3222322 SSONaGSESODSHCSONaBSNaA   

     SHNaClHClSNa сұйықкрист 22  
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    OHSONaClHClSONa сұйықкрист 2232 22   

 

 коллоидтық

OHSO
SSH еріт   22

22
 

  n

t

діер SNaSnSNa 22 )1( 
 

  SSONaSSONa
конц 3232   

SSONaSSONa қышқыл   3232  

22

400

2 22
0

SOSHOHS Ct

бу     

122   n

қышқыл

n SSNaSNa  
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Құрамында Х элементі бар А газы В жай затымен әрекеттесіп, 

жағымсыз иісті С затын береді. А және В заттары Д заты қатысында 

әрекеттескенде әр қайсысы лакмус түсін ӛзгертетін Е және F заттары 

түзіледі. В заты жеке ӛзі Д затымен әрекеттескенде де F затын және 

тұрақсыз G затын алуға болады. Х жай затын Е қосылысымен бірге 

қыздырған кезде А және Д заттары түзіледі. Ал G қосылысы жарық 

әсерінен ажырап, F және газ тәрізді У заттарын береді. У заты әсерінен Е 

затын біртіндеп күкірт қышқылына айналады. Есеп шартында қандай 

заттар жайлы айтылған? Сәйкес реакция теңдеулерін келтіріп, Х және У 

элементтерінен түзілген қандай заттар барын білетіндеріңді жазып 

кӛрсетіңдер. Оларды алу жолдары туралы не білесіңдер? 

 

Шешуі: 
,,,,, 322222 SOHEClSOCClBSOASX   

.,,2 HClOGHClFOHD   

42232

2

2232

22

32222

2222

22

22

SOHOSOH

OHClHClO

OHSOSSOH

HClOHClOHCl

HClSOHOHClSO

ClSOClSO

t

hv

t













 
 

№ 108 

Белгісіз А заты жарықта аздап иіс береді. Жарық мӛлшері 

кӛбейгенде А затынан қатты Б заты және В газы түзіледі. Б заты Г затының 

концентрлі ерітіндісінде еріп Д затын береді. Д заты Ж газымен 

әрекеттесіп қайтадан А затына айналады. Ж заты ӛткір иісті және В 

затының сутегінің әрекеттесуі нәтижесінде түзіледі, суда еріп қышқылдық 

реакция береді. В затымен Д ерітіндісін араластырғанда А заты түзіледі, ал 

оны Е газымен әрекеттестіргенде Г және Ж ерітінділерінің қоспасы 
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түзіледі. А-Ж заттарын анықтап, реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 
А – AgCl; Б – Ag; В – Сl2; Г – HNO3;  

Д – AgNO3; Ж – HCl; Е – NO2. 

 

№ 109 

Х белгісіз металл оксиді кристалдық күйде натрий хлориді тәрізді 

құрылымды болып келеді. Рентгенқұрылымдық талдау мәліметі бойынша 

элементар ұяшық қабырғасының ұзындығы 0,438 нм. Кристалдық оксид 

тығыздығы – 5,7 г/см
3
. Қандай оксид рентгенқұрылымдық әдіспен 

зерттелген? 

 

Шешуі: 

Егер белгісіз оксид натрий хлориді тәрізді құрылымды болса 

кристалдық торда натрий атомы орнын металл ионы, ал хлор орнына оттек 

ионы орналасады. Ендеше оксид формуласы ХО. NaCl құрылымында 

натрий иондары 8 бӛлшек тӛбелерде орналасқан, куб қырларының 

ортасында 6 бӛлшек орналасқан. Хлор қабырғалар ортасында (12 бӛлшек) 

және куб центрінде 1 бӛлшек. Куб тӛбесіндегі әр бӛлшек кӛршілес 8 кубқа 

ортақ, қабырғадағы 4 кубқа, қырларында 2 кубқа ортақ, ал куб 

ортасындағы бӛлшек осы кубқа ғана қатысты. Ендеше элементарлы ұяшық 

8/8+6/2 =4 катионнан және 12/4+1=4 анионнан тұрады. Яғни ұяшықта 4 ХО 

«молекуласы» орналасқан. 

 m/v екені белгілі. Ұяшық кӛлемі V= a
3
. Ұяшықтағы зат массасы: 

 

m=4Mxo/Nа;  m= ρ∙a
3
; 

Осыдан 

72
4

106)1038,4(7,5 2338







XOM  

Ar = 72–16 = 56;  x – темір,  ал оксид FeO 

 

№ 110 

Газ тәрізді А және Б заттары әрекеттескенде В қатты заты және Г 

газы түзіледі. А заты оттегімен әрекеттескенде жағдайға байланысты В 

заты немесе Д газы түзіледі. Б және Д газдарын калий гидроксиді ерітіндісі 

арқылы ӛткізгенде қорғасынның суда еритін тұздарымен суда ерімейтін ақ 

тұнба беретін екі тұз түзіледі. А, Б, В, Г, Д заттарын анықтап, сәйкес 

реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

Шешуі: 

Ақ түсті суда ерімейтін қорғасын тұздары сульфат, хлорид, сульфит 
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және карбонат: 

SO4
2-

,  Cl
-
,  SO3

2-
, CO3

2-
 

Бұл иондар келесі газдар қоспасы кезінде түзілуі мүмкін 

22   , CISO  немесе 22   , COSO  

Тотығу-тотықсыздану реакциясы жүретіндіктен Б және Д заттары 

сәйкесінше Cl2 және SO2:  
OHSOKKCIKOHSOCI 24222 24   

Ендеше В заты S: 

22 SOOS   

А газы H2S: 
SOHSOSH 322 222   

SOHOSH 222 222   

2222 223 SOOHOSH   

Г заты HCl: 
HCISCISH 222   

 

№ 111 

Құрамы С4Н6О3 болып келетін органикалық А сұйықтығын  

бейорганикалық Б сұйықтығымен қосып қыздырғанда шабытты реакция 

жүріп, металдармен сутегі бӛле реакцияласатын В заты түзіледі. В затын 

екі сатыда тотықсыздандырғанда Г сұйықтығы түзіледі, ол күкірт 

қышқылымен қосып қыздырғанда бром суын түссіздендіретін, сутегімен 

салыстырғанда тығыздығы 14 болатын Д газын береді. А зат Г затымен 

әрекеттесіп ароматты сұйықтық Е затын береді. Е заты гидролизденіп, В 

және Г заттарын түзеді. Аталған заттарды анықтап, реакция теңдеулерін 

жазыңдар. 

 

Шешуі: 
С4Н6О3 – сірке қышқылы ангидриді. 

 

+ H2O 2  CH3COOH
H3C C

O

O

C

O

H3C

A
Б

B

 
 
 

+ Na + H22 CH3COONa2 CH3COOH  

 

+ H2
H3CCH3COOH

+H2
C

O

H

CH3CH2OH
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+ H2SO4CH3CH2OH CH3CH2O-SO3H + H2O
 

+ H2SO4CH2=CH2
CH3CH2O-SO3H

t

 

+ Br2CH2=CH2 CH2BrCH2Br 

+ 2 H2O2 CH3COOCH2CH32 CH3CH2OH +(CH3CO)2O
 

+H2O H3C COOH CH3CH2OH+CH3COOCH2CH3  
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ӚЗІНДІК ЖҰМЫСҚА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 

 

№ 1 

Техникада және үй тұрмысында зімпара қағаз, ғаныш, ас содасы, 

кальцийленген сода, бура, селитра, сақар деп аталатын заттар 

қолданылатынын білеміз. Осы заттардың химиялық формуласы мен 

химиялық атауын келтіріп, алу әдістерін кӛрсетіңдер. 

 

№ 2 

Зертханада тек су, ас тұзы және металдық мыс болса, басқа 

реактивтерді пайдаланбай мыс гидроксидін қалай алуға болады? Реакция 

теңдеулерін жазып, реакцияның жүру шартын кӛрсетіңдер. 

 

№ 3 

Зертханада сильвинит, карналлит, пиролюзит және мыс колчеданы 

бар. Ауа мен судан басқа реактивтерді қолданбай қандай жаңа заттар алуға 

болады? 

 

№ 4 

Егер глаубер тұзы, купорос майы, ауыр шпат, күкірт берілген болса, 

қосымша ауа мен судан басқа реактивтерді пайдаланбай натрий сульфитін 

қалай алуға болады? 

 

№ 5 

0,2 г А затын суға салғанда түссіз В газы бӛлінеді. В газын қорғасын 

(II) тұзының ерітіндісінен ӛткізгенде қара түсті тұнба түзіледі. Құрғақ 

тұнба массасы 0,956 г. А және В заттарын анықтап, сәйкес реакция 

теңдеулерін жазыңдар.  

 

№ 6 

А және В элементтері периодтық жүйенің бір тобында орналасқан. 

Осы элементтерден түзілген екі қышқыл тек сулы ерітіндіде ғана белгілі. 

Олардың ӛзара әрекеттесуі нәтижесінде тек тұз бен су түзіледі. А және В 

элементтері жай зат түрінде және қосылыс түрінде қайда қолданылады? 

 

№ 7 

Массасы 50 г 10,44 %-дық белгісіз бір металл нитраты ерітіндісі 

күкірт қышқылының суда жақсы еритін бір тұзының 200 г 1,36 %-дық 

ерітіндісімен әрекеттескенде 4,66 г тұнба түзіледі. Егер бастапқы заттар 

реакцияға толық түскен болса бастапқы ерітінділерде қандай тұздар 

болғаны?  
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№ 8 

Белгісіз металдың 10,4 г сульфитін айырғанда, оның 5,8 г 

гидроксидін айырғандағыдай оксид түзіледі. Қандай металл сульфиті 

ажыратылған? 

 

№ 9 

Белсенді, ақ, күміс тәрізді, біршама жұмсақ А металы ауада жанғанда 

сумен әрекеттесетін В және С заттарының қоспасын түзеді. С заты сумен 

әрекеттескенде ӛзіне тән иісі бар Д газы түзіледі. Д газын катализатор 

қатысында оттегімен тотықтырғанда түссіз, иіссіз Е газы түзіледі. Е газы 

оттегімен оңай тотығып, қоңыр түсті G газын түзеді. G газын ыстық сілті 

ерітіндісі арқылы оттегі қатысында ӛткізгенде Q заты түзіледі. Есеп 

шартында берілген заттарды анықтап, реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

№ 10 

Жеңіл, ӛте жұмсақ, ақ, күміс тәрізді А металын қыздырғанда қою 

қызыл түсті бу түзіп, буында А2 молекуласы күйінде болады. А металы 

сұйық аммиакпен әрекеттескенде оңай айырылатын В затын және 

қосымша С газын түзеді. С газы А металымен әрекеттескенде Д заты 

түзіледі. Д заты мен А металы сумен әрекеттескенде бірдей ӛнім алынады. 

А, В, С, Д заттарын анықтап, сәйкес реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

№ 11 

Ақ түсті, суда жақсы еритін (катиондық гидролиз) қыздырғанда 

айырылатын Х заты сілтімен және аммиак гидратымен әрекеттеседі. Х 

затын ақ түсті У металын сұйық азот қышқылымен әрекеттестіру арқылы 

алуға болады. Х заты ыдырағанда реакция ӛнімдерінің бірі ретінде У 

металының оксиді, қоңыр түсті Z газы және оттегі түзіледі. Алынатын 

оксид қиын балқитын зат. Оған азот ангидридімен қыздыра отырып әсер 

еткенде бастапқы Х заты алынады. Белгісіз заттарды анықтап, реакция 

теңдеулерін жазыңдар. 

 

№ 12 

Қиын балқитын, ұшқыш емес, ақ түсті А оксиді суда ерімейді. А 

оксидін сутегімен тотықсыздандыруға болады. Ақ түсті, қыздырғанда екі 

түрлі газ түзетін В тұзымен реакцияласып, ӛткір иісті С газын, су және 

жаңа бір Д тұзын береді. С газы В тұзы ажыраған кезде де түзіледі. Д тұзы 

ылғал ауада тұрақсыз, суық суда жақсы ериді, ал ыстық су әсерінен 

ыдырайды. Д тұзы ерітіндісін электролиздеу кезінде анодта сарғыш жасыл 

түсті газ, катодта металл бӛлінеді. Қандай заттар жайлы сӛз болып отыр. 

Есеп шартына сәйкес реакция теңдеулерін жазыңдар.  
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№ 13 

Ақ, күміс тәрізді, ӛте жұмсақ, иілгіш, оңай балқитын А металы ылғал 

ауада тұрақты келеді. Бұл металдың атауы спектрдің кӛк түсіне 

байланысты берілген. Металл сумен, сілтімен, аммиак гидратымен 

әрекеттеспейді. Қышқылдармен, оттегімен, бейметалдармен әрекеттесе 

алады. Бұл қандай металл? Оны қалай алуға болады? 

 

№ 14 

Ақшыл сары түсті, суда жақсы еріп, сілтілік ерітінді беретін А заты 

қыздырғанда ыдырайды. Ол күшті негіздік қасиет кӛрсетеді, алайда 

қышқылдармен де, гидроксидтермен де әрекеттесіп, ауадан кӛмірқышқыл 

газын сіңіре алады. А затын қыздырғанда ол оттегімен әрекеттесіп, қара 

қоңыр түсті, ұшқыш емес, сумен, сілтімен әрекеттеспейтін В затын түзеді. 

С затын қақтағанда ол ажырап, оттегі және сумен әрекеттесетін күңгірт 

қоңыр түсті, вакуумда ұшқыш Д затын түзеді. Д затын сутегі немесе 

кӛміртегі (II) оксидімен тотықсыздандырса «жасыл бұтақ» деген атқа 

сәйкес келетін Е металы алынады. А, В, С, Д, Е заттарын анықтап, реакция 

теңдеулерін жазыңдар. 

 

№ 15 

Еріткіш ретінде қолданылатын, түссіз оңай ұшқыш А заты сумен аз 

мӛлшерде араласады. Есесіне полярлы органикалық еріткіштермен шексіз 

араласады. А заты су буымен әрекеттесіп, В және С газдарын береді. В 

газы түссіз, иіссіз, улы емес, ал С газы ӛткір иісті, улы. Екі газдың да 

судағы ерітінділері әлсіз қышқылдар. А затына катализатор қатысында 

сутегімен әсер еткенде С газы және «шалшық газы» деген атпен белгілі 

тағы да бір Д газы түзіледі. Есеп шартында берілген заттарды анықтап, 

сәйкес реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

№ 16 

Тоқ сары түсті А заты берілген. Ол күшті тотықтырғыш. Қатты 

қыздырғанда ажырайды. А затын алу үшін кӛгілдірлеу сұр түсті, оңай 

балқитын Х металын 400-500
0
 С шамасында оттегімен әрекеттестіру қажет. 

Х металы концентрлі азот қышқылында пассивтенеді. А заты мен Х 

металын анықтап, химиялық қасиетін сипаттаңдар. 

 

№ 17 

Суда ӛте нашар, ал органикалық еріткіштерде жақcырақ еритін, 

кейбір d-элементтерімен хемосорбцияланатын, түссіз, қиын сұйылатын А 

газын атомарлы күйінде 200
0
С жоғары температурада күміс сульфатының 

ерітіндісі арқылы ӛткізгенде Б жай заты және С қышқылы түзіледі. Бұл 

қандай газ? 
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№ 18 

Титан тетрахлоридіне ақ түсті, қыздырған кезде ажырайтын, суда 

толық гидролизденетін А затымен әсер еткенде жалынды сары түске 

бояйтын Б заты, В жай заты және С қышқылы түзіледі. А, Б, В, С заттарын 

анықтап, сәйкес реакция теңдеулерін жазыңдар.  

 

№ 19 

Ақ түсті, су тартқыш, жақсы еритін А заты ажырағанда табиғатта бос 

күйінде кездесетін Б жай заты және В тұзы түзіледі. В тұзын А затын 

атомарлы сутегімен тотықсыздандыру арқылы алуға болады. А затын 

қыздырып балқытқанда күшті тотықтырғыш қасиет кӛрсетеді, оның 

дәстүрлі атауы Чили мемлекетімен байланысты. Мәтінде келтірілген 

заттарды анықта. 

 

№ 20 

Ақ түсті, суда ерігіштігі орташа А затына концентрлі ыстық күкірт 

қышқылы қатысында кристалдық калий перманганатымен әсер еткенде 

сарғыш жасыл түсті Б газы түзіледі. Б газы оттегімен тікелей 

әрекеттеспейді, оның оттекті қосылысы – Б затын алу үшін В газына С 

сұйық металл оксидімен әсер етеді. Б заты сумен баяу әрекеттесіп Д 

қышқылын, ал натрий гидроксидімен оңай әрекеттесіп Е тұзын түзеді. Д 

қышқылы мен Е тұзы күшті тотықтырғыштар. А, Б, В, С, Д, Е заттарын 

анықтап, мүмкін болатын реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

№ 21 

Күміс тәрізді жұмсақ А металы оттегіде жанып С затын түзеді. С 

заты ақ түсті, ауада қыздырғанда сарғыш тартады, сумен ажырап, ауадан 

CO2 газын сіңіріп, таза оттегін және Д затын түзеді. Д заты суда ажырап, 

күшті сілтілік орта түзеді. Осы сілтінің электролизі нәтижесінде бастапқы 

А затын алуға болады. А, С, Д заттарын анықтап, сәйкес реакция 

теңдеулерін жазыңдар. 

 

№ 22 

А және Б заттарының ӛзара әрекеттесуі нәтижесінде В және Г 

заттары түзіледі. Олардың әр қайсысын ауа қатысында судың 

стехиометриялық мӛлшерімен әрекеттестіргенде сұйық Д және З заттары 

түзіледі. Г затының мыспен реакциясы кезінде А газы, ал Ж затымен 

реакциясы кезінде Г газы алынады. Д және Ж заттарының мыспен 

әрекеттесу ӛнімдерін қақтау нәтижесінде А және Г заттары түзіледі. А, Б, 

В, Г, Д, Ж заттарын анықтап, сәйкес реакция теңдеулерін жазыңдар. 
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№ 23 

А қатты затына Б затымен әсер еткенде екі жаңа зат түзіледі. Оның 

бірі газ тәрізді органикалық зат «В». Ол бром суы мен калий 

перманганатын түссіздендіреді. В заты жанғанда Б және Г заттары түзіледі. 

В заты қандай зат. Ол қайда қолданылады? Айтылған ӛзгерістерге сәйкес 

реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

№ 24 

Белгісіз А металының 28 г оксидтері қоспасын сұйық күкірт 

қышқылында еріткен. Алынған Б ерітіндісі аммоний радонидімен қан-

қызыл түс, ал қызыл қан тұзымен кӛк тұнба береді. Түзілген Б ерітіндісі 

10%-дық калий дихроматы ерітіндісінің  07,1  137,4 см
3
 кӛлемімен 

толық әрекеттеседі. А металын анықтап, оксидтер құрамын табыңдар. 

 

№ 25 

Тоқ сары түсті калий тұзы берілген. Оның қышқылдаған ерітіндісі 

арқылы күкірттің (IV) оксидін ӛткізгенде ерітінді түсі жасылтқым-күлгін 

түске енеді. Бастапқы затқа алдымен сілті қосып, соңынан барий хлоридін 

қосқанда суда ерімейтін сары түсті тұнба түзіледі. Егер 29,4 г бастапқы зат 

ерітілген болса қанша тұнба түзіледі және ол қандай зат? Қалыпты 

жағдайда қанша күкірт (IV) оксиді реакцияға түскен? 

 

№ 26 

Ақ түсті, жарық сәуле әсерінен сарғыш тартатын, қатты қыздырғанда 

ажырайтын, жақсы тотықсыздандырғыш болатын А затының суық 

ерітіндісіне сарғыш жасыл түсті Б газының судағы ерітіндісін қосқанда 

қоңыр түсті В заты тұнбаға түседі. В заты металдық натриймен 

әрекеттескенде бастапқы А заты түзіледі. А, Б, В заттарын анықтап, 

реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

№ 27 

А, В, С элементтері периодтық жүйенің бір қатарында орналасқан. 

Олар ӛзара А2В және АС қосылыстарын береді. Олар тұз қышқылымен 

әрекеттесіп біреуі ауада ӛздігінен тұтанатын, ал екіншісі ауада жанатын екі 

газ тәрізді зат түзеді. А затының хлормен қосылысы суда еріп, әлсіз 

қышқылдық реакция береді, В затының хлормен қосылысы сумен 

шабытты әрекеттеседі, ал С заты хлормен жағымсыз иісті бірнеше 

қосылыс береді, соның бірі резина ӛндірісінде қолданылады. Қандай 

элементтер жайлы сӛз болып отыр? Барлық мүмкін болатын реакция 

теңдеулерін жазыңдар. Элементтердің оксидтерін қандай салаларда 

қолданады? 
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№ 28 

Тӛмендегі сызбанұсқаға сәйкес реакция теңдеулерін жазыңдар. 

FeCl3

Na2SiO3,  H2O
X1

Y1

X2

Y2

X3

Y3

Fe

Y1

C1, t NaOH HCl

 
Белгісіз заттарды атап, реакция теңдеулерін жаз. 

 

№ 29 

Келесі ӛзгерістерді іске асырып, реакция теңдеулерін жазыңдар: 
   4333 OHKAlZAlYNOAlXAICl   

Белгісіз заттарды атап, реакция теңдеулерін жаз. 

 

№ 30 

Тӛмендегі ӛзгерісті жүзеге асырып, сәйкес реакция теңдеулерін 

жазыңдар. 

294273253263638373 NOHCNOHCCIOHCOHCOHCOHCBrHC   

Реакция теңдеулеріндегі заттардың құрылымдық формулаларын 

және реакциялардың жүру жағдайларын кӛрсетіңдер. 

 

№ 31 

Ӛзгерістер сызбанұсқасы берілген: 

ДГBБA
FeSOHHNOKOHKMnO
     2,423

0
4

Br tKOH,  

Мұндағы А заты құрамында   3081,92C  болатын кӛмірсутек. А-Д 

заттарының құрылымдық формуласы мен сәйкес реакция теңдеулерін 

жазыңдар. 

 

№ 32 

Тӛменде берілген ӛзгерістерді жүзеге асырып, сәйкес реакция 

теңдеулерін және заттардың құрылымдық формулаларын жазыңдар 

ДГBБA
OH, KMnOспиртKOH,h,BrSOH,HNO
     242423       

 

А заты кӛмірсутегі, оның құрамында 90 % кӛміртегі бар. 

 

№ 33 

Тӛмендегі сызбанұсқада берілген реакция теңдеулерін жазып, 

белгісіз заттарды (Х1-Х6) анықтаңдар. 

 
654

2

3212126
23 XXXXXXBrHC HCNKOHBrBrCHPtZn   

200oC AlBr3
hv

 

toC спирт Hg2+, H+

 
65432194

3
2242 X XXXXXOHHCH

OHCHOHKOHBrSOH    
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№ 34 

Қандай да бір органикалық қышқылдың күрделі эфирінің 1,0000 г 

мӛлшері натрий гидроксиді ерітіндісінің артық мӛлшерімен 

әрекеттескенде осы қышқылдың 1,1356 г натрий тұзы алынған. Күрделі 

эфирдің құрылымдық формуласын анықтап, сәйкес реакция теңдеуін жаз. 

 

№ 35 

Тӛменде берілген ӛзгерістерді іске асырып, сәйкес реакция 

теңдеулерін жазыңдар. 

     XOCrNaCrONaCrONaOHCrNaSOCr
BaCI
  2

722424263342  

  XMnONOMnMnCIKMnO
SOHKI
  42,

22324  

 

№ 36 

Қара сұр түсті, металдық жылтыры бар, жұмсақ, ұстағанда май 

тәрізді, электр ӛткізгіш А жай заты жоғары температурада су буымен 

әрекеттескенде екі түрлі В және С газдары түзіледі. Екі газ да түссіз, иіссіз, 

ауадан жеңіл, суда нашар ериді, екеуі де жақсы тотықсыздандырғыш. В – 

газы күрделі, ал С – газы жай зат. Екі газ Ni катализаторы қатысында 

қыздырғанда ӛзара әрекеттесіп, Д газын түзеді. Д газы жанғанда 

атмосферада кездесетін, жануды қолдамайтын Е газы және су буы түзіледі. 

А, В, С, Д, Е заттарын анықтап, сәйкес реакция теңдеулерін жазыңдар. 

 

№ 37 

Этилацетатқа құрғақ натрий этилатының артық мӛлшерін қосып, 

қоспаны қыздырған. Біраз уақыттан кейін натрий этилаты еріген. Кейін 

реакциялық қоспаны айдау кезінде әр түрлі температурада қайнайтын 

түссіз А және Б сұйықтықтары алынған. Б затының ӛзіне тән иісі бар. А 

затын тану үшін ол 3 сынауыққа бӛлініп, келесідей тәжірибелер 

жүргізілген: 

а) бірінші сынауыққа 2 тамшы 1%-дық FeCl3 ерітіндісі қосылған, сол 

кезде күлгін-қызыл түс байқалған; 

ә) екінші сынауыққа бірнеше тамшы қаныққан бром суын қосқанда 

ол түссізденген; 

б) үшінші сынауыққа 1 мл 10 %-дық H2SO4 ерітіндісін қосып, 

сынауықты түтікшелі тығынмен жауып, оның ұшын 1 мл барит суы 

құйылған сынауыққа батырған. Қоспаны қыздыру кезінде барит суы 

лайланған. Қыздыруды тоқтатпастан газ түтікшесін алдын ала 10%-дық 

NaOH ерітіндісімен түссіздендірілген 1 мл калий йодидіндегі йод ерітіндісі 

бар сынауыққа батырғанда біраз уақыттан кейін ерекше иіс пайда болып, 

сары тұнба түзілген.  

Кейін А затының ИҚ және 
1
Н ЯМР спектрлері алынған. ИҚ 

спектрінде 1740 және 1715 см
–1

, сонымен қатар 1650 және 1630 см
–1
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аймақтарында сипаттамалық сіңірілу жолақтары байқалған. Ал заттың 
1
Н 

ЯМР спектрінде қарқындылығы бойынша әр түрлі (~9:1) протондар 

дабылының екі тобы кӛрінеді: δ = 1.30 (т, 3Н), 1.98 (с, 3Н), 2.05 (с, 3Н), 

3.55 (с, 2Н), 4.20 (к, 2Н), 5.21 (с, 1Н), 12.00 (с, 1Н). 

Жүргізілген тәжірибелер негізінде А затының құрылымын анықта. 

ИҚ және 
1
Н ЯМР спектрлері зат құрылымының қандай ерекшеліктері 

жайлы ақпарат береді? ИҚ және 
1
Н ЯМР спектрлерін сәйкестендір. 

Тәжірибелерде аталған барлық реакцияларды жазып, А және Б заттарының 

қайсысы қосалқы ӛнім екендігін ата. 

 

№ 38 

Паркинсонизм дерті кезінде мидағы «қара субстанция–жолақ дене» 

жүйесіндегі нейрондарда допаминнің жетіспеушілігі анық кӛрініп (Г. 

Эхрингер, 1960 ж.), соның салдарынан бұлшық еттің белсенді күйде 

болып, олардың дірілдеуі байқалады. Допамин мӛлшерінің тӛмендеуіне 

«қара субстанция – жолақ дене» жүйесіндегі допамин бӛлетін 

нейрондардың дегенерациясы себепті саналады. Осыған байланысты 

мидағы допамин концентрациясын тұрақты ұстау паркинсонизм дертіне 

қарсы күрес әдістерінің бірі ретінде қарастырылады. 

Допаминді құрамы C6H7NO2 болып келетін А затын алдымен 5
о
С 

температурада натрий нитриті және хлорсутек қышқылы қоспасымен 

ӛңдеп, кейін Cu2Cl2 қатысында метакрилат қосып қыздырып, соңынан сілті 

қосып, ерітіндіні ары қарай қайната отырып алуға болады. Түзілетін 

тұнбаны сұйық аммиактағы натрий амиді ерітіндісімен ӛңдейді.  

А затына қорғасын ацетатының судағы ерітіндісімен әсер еткенде ақ 

тұнба түзіледі, ал А затына сілтілік ортадағы йодты метиленмен әсер 

еткенде құрамы C7H7NO2 болып келетін қосылыс түзіледі. 

Допаминнің 
1
Н ЯМР спектрінде (DMSO-d6) келесідей дабылдар 

жинағын кӛруге болады: δ ~ 4.50 м.ү. шамасында екіпротондық синглет, 

~3.55 және 4.00 м.ү. аймақтарында екі екіпротондық квартет, δ = 7.10 м.ү. 

(1Н) синглет, δ = 7.15 м.ү. (1Н) дублет, δ = 7.21 м.ү. (1Н) дублет және δ ~ 

11.00 және 11.06 м.ү. аймақтарында орналасқан екі ұлғайған бірпротондық 

синглеттер. 

Допамин және оны алуда қолданылған А заты молекулаларының 

құрылымдарын анықта. Есепте келтірілген химиялық реакциялар 

теңдеулерін жаз. 

 

№ 39 

100 г бензолда ерітілген белгісіз заттың ӛлшендісі оның қату 

температурасын 1,28
 о

С-қа тӛмендетеді. Судың 100 г массасында ерітілген 

заттың дәл сондай мӛлшері оның қату температурасын 1,395
 о

С-қа 

тӛмендетеді. Зат бензолда толығымен молекулалық күйде болса, суда 
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толығымен диссоциацияланған түрде болады. Зат молекуласы 

дисоциацияланғанда қанша ион түзіледі? Зат табиғаты жайлы қандай 

болжам айтуға болады? Бензол мен судың криоскопиялық тұрақтылары 

сәйкесінше 5,12 және 1,86 К∙кг∙моль
–1

. 

 

№ 40 

Бӛлме температурасында қатты күйде болатын А затының 

құрамында 50 % (мол) сутегі бар. Ол калий перманганатының сулы 

ерітіндісімен әрекеттеспейді, ал 30%-дық күкірт қышқылы ерітіндісіндегі 

калий бихроматымен әсер еткенде толығымен құрамында 58,5% кӛміртегі 

және 3,7% сутегісі бар Б қышқылына айналады. Қыздыру кезінде газ 

бӛлінуі байқалмайды. Б қышқылы қыздырғанда балқып, кейін суынан 

айырылып, В затын түзеді. А затын нитрлеуші қоспамен аздап қыздыра 

отырып ӛңдегенде кӛптеген нитрлеу ӛнімдері түзіледі, олардың басым 

бӛлігін ӛзара қиын бӛлінетін және 1:1:1 массалық қатынаста болатын үш 

қосылыс (Г, Д және Е) құрайды. Бұл қосылыстардың барлығының құрамы 

бірдей – 49,5% С, 3,1 % Н және 14,4% N. Бұл үш қосылыстың кез-келгенін 

қышқылдық калий бихроматы ерітіндісімен тотықтырғанда тек бір 

қосылыс – Ж қышқылы түзіледі. А-Ж затарын атып, сәйкес ӛзгерістер 

реакцияларын жаз. 

 

№ 41 

Х элементі кӛптеген оттекті қышқылдар түзеді. Олардың кейбірінің 

калийлік тұздарының құрамы (массалық пайызда) тӛмендегі кестеде 

келтірілген: 

 

Тұз К Х О 

I 

II 

III 

IV 

44,8 

49,4 

30,7 

37,5 

17,8 

19,6 

24,4 

29,8 

36,8 

30,4 

44,1 

30,8 

Х элементін анықтаңыз. Қышқылдардың молекулалық және 

құрылымдық формулаларын жазып, оларды және есепте келтірілген сәйкес 

тұздарын ата.  

 

№ 42 

А элементі сутегімен, сонымен қатар сутегі және оттегімен бірқатар 

қосылыстар түзеді. Бұл заттардың кейбірі күшті тотықтырғыштар, ал 

кейбірі күшті тотықсыздандырғыштар, алайда олардың барлығы айқын 

байқалатын қышқылдарға жатады. А элементін атап, мәтінде сипатталған 

қосылыстарға 10 мысал келтір. 

 



81 

 

№ 43 

Массасы 4,8 г белгісіз металды азот қышқылының ӛте сұйық 

ерітіндісінің артық мӛлшерімен ӛңдеген. Алынған ерітіндіге сілтінің артық 

мӛлшерін қосып қыздырғанда 1,12 л (қ.ж.) газ бӛлінген. Металды анықтап, 

реакция теңдеулерін құр.  

 

№ 44 

Ақ түсті кристалдық Х қатты заты келесідей қасиеттер кӛрсетеді: 

а) жалын түсін қанық сары түске бояйды; 

ә) сулы ерітіндісі бейтарап орта кӛрсетеді. Ерітіндіге күкіртті 

қышқылды (судағы SO2 ерітіндісі) баяу енгізу кезінде оның түсі 

бастапқыда қою қоңыр реңге еніп, кейін күкіртті қышқылдың артық 

мӛлшерін қосқанда түс жойылып кетеді; 

б) түссізденген, азот қышқылымен қышқылданған ерітіндіге күміс 

нитратын қосқанда аммиактың сулы ерітіндісінде ерімейтін, ал цианид-

иондар немесе тиосульфат-иондар қатысында жақсы еритін сары тұнба 

түзіледі; 

в) Х затының сулы ерітіндісіне калий иодидін және сұйылтылған 

қышқыл қосқан кезде қою қоңыр түс пайда болады; бұл ерітіндіні күкіртті 

қышқыл немесе натрий тиосульфаты ерітіндісін қосу арқылы 

түссіздендіруге болады; 

г) бастапқы Х затының 0,1000 г ӛлшендісін суда ерітіп, алынған 

ерітіндіге 0,5 г KJ және біраз мӛлшерде сұйылтылған күкірт қышқылын 

қосқан. Түзілген қою қоңыр түсті ерітіндіні 0,1000 М натрий тиосульфаты 

ерітіндісімен толық түссізденгенше титрлеген. Титрлеуге жұмсалған 

Na2S2O3 ерітіндісінің кӛлемі 37,40 мл. 

Тәжірибелерде байқалған сапалық ӛзгерістер негізінде Х затының 

қандай элементтерден тұратындығын анықтап, тәжірибелерде орын алған 

реакциялар теңдеулерін жаз. Тәжірибелік мәліметтер негізінде Х 

қосылысының формуласын анықта. 

 

№ 45 

Белгісіз заттың ерітіндісі ұзақ уақыт сақталғанда жасыл реңге енеді. 

Бастапқы ерітінді қорғасын ацетатымен әрекеттескенде қызыл тұнба 

(қоңыр емес), ал кальций хлоридімен әрекеттескенде ақ тұнба береді. 

Затты анықтап, сипатталған ӛзгерістерге сәйкес реакция теңдеулерін жаз. 

 

№ 46 

Белгісіз, тотығу дәрежесі (+1) болатын металл нитраты айырылғанда 

қатты қалдық массасы бастапқы заттың 27,1 %-ын құрайды. Нитрат 

формуласын анықтап оның айырылу реакция теңдеуін  жазыңдар. 
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№ 47 

Келесі ӛзгерістерді іске асыр: 

Ca3(PO4)2

to , S
iO 2

NaOH

Ca, to H2O

to

O2, to

J

A B C G

D E

to

to

 
 

№ 48 

Тӛменде келтірілген сипаттамалар негізінде А элементін анықтап, 

оның (а) пунктінде келтірілген галогенидін атап, осы зат ерітіндісінің  

сақталу шарттарын кӛрсет. 

а) А элементі галогенидінің сулы ерітіндісі белгілі жағдайларда 

тұрақты, бірақ тотықсыздандырғыштармен оңай реакцияға түседі;  

ә) элементтің ең тӛмен тотығу дәрежелі оксиді қышқылдық қасиет 

кӛрсетпейді; 

б) құрамына азот, оттегі және А элементі кіретін қосылыс 

медицинада қолданылады; 

в) А элементі концентрлі тұз қышқылымен әрекеттеспейді; 

г) А элементі 3 оксид, 3 фторид және тек 1 иодид түзеді.  

 

№ 49 

Құрамына тек екі бейметалл кіретін (ӛзге элементі жоқ) тұздарға 

мысалдар келтіріп, оларды ата. 

 

№ 50 

Екі тұздың суда ерімейтін (аз еритін) зат түзбей немесе газ 

бӛлінуінсіз жүретін әрекеттесулеріне бірнеше мысал келтір. 
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