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1. Տհաճ հոտով թունավոր Ա գազի օքսիդացումից ստացվում է դեղին գույնի փոշի (Բ):  

Բ-ն փոխազդում է ալկալու խիտ լուծույթի հետ, առաջացնելով Գ և Դ աղերի խառնուրդ: 

Գ-ից կարելի է ստանալ Ա գազը, որը ջրային լուծույթում փոխազդում է ուժեղ օքսիդիչի 

հետ, առաջացնելով Ե թթուն: Ե-ն փոխազդում է պասիվ մետաղի հետ, առաջացնելով Զ 

գազային նյութ: Զ-ի և Ա-ի փոխազդեցությունից ստացվում է Բ փոշին: Գրել տեղի 
ունեցող փոխազդեցությունների հավասարումները և որոշել նշված նյութերը:                

(4 միավոր) 

2. Ալկալոիդ  -կոնիինը` C8H17N (Ա) (պարունակվում է մոլեխինդի արմատներում, 

ցողունում և տերևներում) հիդրման չի ենթարկվում, սակայն ծծմբի ազդեցությամբ 

ենթարկվում է դեհիդրման առաջացնելով  կոնիրին (Բ) նյութը և 3 մոլ նեխած ձվի 

հոտով (Գ) գազըֈ Բ նյութի օքսիդացումից առաջանում է պիկոլինաթթու (Դ) C6H5NO2,  

որի դեկարբօքսիլումը բերում է պիրիդինի (Ե) ստացմանֈ Գրել բոլոր ռեակցիաների 
հավասարումները, պայմանները և նյութերի կառուցվածքային բանաձևը:       

(4 միավոր) 

3. Անհրաժեշտ քանակի թթվածնի ներկայությամբ ազոտի(IV) օքսիդը լուծել են 

նատրիումի հիդրոկարբոնատի 8.4 %-ոց 100 գ լուծույթում, որպեսզի ստացվի 10% 

նիտրատ իոն պարունակող լուծույթֈ Ազոտական թթուն այդ լուծույթում դիսոցվում է 

60%-ովֈ Անջատված գազը բարիումի հիդրօքսիդի լուծույթի հետ փոխազդելիս կարող է 

առաջացնել 17.1 գ նստվածքֈ Որոշել ազոտի(IV) օքսիդի զանգվածըֈ                 
(3 միավոր) 

4.   Կալիումի պերմանգանատի և քլորատի խառնուրդի շիկացումից անջատվել է 0,56 լ 

գազ (ն.պ.): Նույն զանգվածով խառնուրդը լուծել են ջրում, թթվեցրել նոսր ծծմբական 

թթվով և ստացել 1 լ լուծույթ: Ստացված լուծույթի 25 մլ-ի փոխազդեցության համար 

ծախսվել է երկաթի (II) սուլֆատի 0.1 Մ 40 մլ լուծույթ: Որոշել կալիումի 
պերմանգանատի զանգվածային բաժինը (%) ելային խառնուրդում:                  

(3 միավոր) 

5. 47.37 % ածխածին, 10.35 % ջրածին և 42.11% թթվածին պարունակող նույն 

մոլեկուլային բանաձևով սպիրտների 22.8 գ խառնուրդը կապարի ացետատով  

օքսիդացնելիս առաջանում են Ա և Բ նյութերը, որոնք տալիս են արծաթահայելու 

ռեակցիա: Ա և Բ նյութերը մեղմ օքսիդացնելիս վերածվում են Գ և Դ նյութերի 

խառնուրդի: Ստացված նյութերից մեկը տալիս է արծաթահայելու ռեակցիա, որի 

օքսիդացումից անջատված գազը ավելցուկով վերցված կրաջրի միջով անցկացնելիս 

առաջացնում է 10 գ նստվածք:  

ա) Գրել ռեակցիաների հավասարումները                                                               (1 միավոր)   

բ) Անվանել ստացված նյութերը                                                                                 (1 միավոր)  

բ) Հաշվել ելային սպիրտների զանգվածները:                                                         (1 միավոր)   
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6.   Տրված է հետևյալ ռեակցիան՝ 

 

 
      Ռեակցիայի կինետիկական ուսումնասիրությունների հիման վրա կազմվել է 

հետևյալ աղյուսակը՝ 

 

Փորձի No , մոլ/լ , մոլ/լ 
Ռեակցիայի 

արագություն, մոլ/(լր) 

1 0.013 0.024 3.410-3 

2 0.039 0.012 1.0210-2 

3 0.026 0.012 6.810-3 

 

ա) Գծել ալկիլ քլորիդի կառուցվածքային բանաձևը:                                               (1 միավոր) 

բ) Գրել ռեակցիայի կինետիկական հավասարումը՝ ելնելով աղյուսակում բերված 
տվյալներից:                                                                                                            (1 միավոր) 

գ) Առաջարկել ռեակցիայի հնարավոր մեխանիզմը:                                               (1 միավոր) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Կազմ․ կոմիտե 


