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ძვირფასო მონაწილეებო 
 

ამოხანების ამოხსნისას გთხოვთ გახსოვდეთ: 

 

 ტურის ხანგრძლივობა შეადგენს 5 (ხუთ) ასტრონომიულ საათს.  

 ტესტის მაქსიმალურ ქულათა ჯამია 25 ქულა 

 თითოეული ამოცანის მაქსიმალური ქულა მოცემულია შესაბამის ამოცანები 

მარჯვენა კიდეში 

 პასუხების ფურცელზე აუცილებლად დააწერეთ თქვენი გვარი, სახელი და სკოლა. 

 პასუხები უნდა ჩაიწეროს მხოლოდ პასუხების ფურცელში მოცემულ შესაბამის 

უჯრებში. 

 პასუხი, რომელიც კითხვების ფურცელში იქნება შეტანილი, არ შეფასდება. 

 პასუხები დაწერეთ გარკვევით 

 ქიმიური რეაქციის ტოლობებში სტექიომეტრიული კოეფიენტები გაასწორეთ 

 აუცილებლად მიუთითეთ სიდიდეების განზომილებები, სადაც არის 

შესაძლებელი 

 შეწყვიტეთ პასუხების გაცემა და დადეთ თქვენი კალამი დროის 

ამოწურვისთანავე.  

 პასუხების ფიურცელი და თეორიული ტესტების ფურცელი შეგროვდება 

წერის დასრულებისას.  

 

 

გისურვებთ წარმატებებს! 
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ამოცანა 1. 2 ქულა 

 

მოცემულია თერმოქიმიური ტოლობები: 

 

C H  (აირ)  +  H  (აირ) → C H  (აირ)                     ΔH 1 = -137 კჯ/მოლი 

C H  (აირ)  +  2H  (აირ) → C H  (აირ)              ΔH 2  = -311 კჯ/მოლი 

 

ბმის ენერგიებია: 

 

C – C    337  კჯ/მოლი 

C – H    414  კჯ/მოლი 

H – H   429.5  კჯ/მოლი 

 

გამოთვალეთ:    

ა) ორმაგი C=C  ბმის ენერგია 

ბ) სამმაგი  C C ბმის ენერგია. 
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ამოცანა 2. 6 ქულა 
 

 

განახორციელეთ სქემაზე მოცემული გარდაქმნები. დაწერეთ გარდაქმნების 

შესაბამისი ტოლობები და გაათანაბრეთ სტექიომეტრიული კოეფიციენტები.  

გაითვალისწინეთ რომ  

 A არის მყარი, წყალში უხსნადი, ყვითელი ფერის ნივთიერება;  

 B და I არის წყალში ხსნადი აირები;  

 

A B

C D E F

G H A B E+ +

I J K A I E+ +

H2O

(3)

KOH

(4)

eleqtrolizi

(5)

O2

(1)

KOH

(6)

A

(7)

D

(8)

KOH

(10)

A

(11)

D

(12)

(9) H2 (t)

(2) O2 kat.

(A2O8
2-)
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ამოცანა 3. 5 ქულა 
 

0.1152 გ ნაერთი, რომელიც შეიცავს ნახშირბადს, წყალბადს, აზოტს და ჟანგბადს დაწვეს 

ჭარბ ჟანგბადში. გამოყოფილი აირები დაამუშავეს აზოტშემცველი პროდუქტების 

აზოტში გარდაქმნის მიზნით.  გარდაქმნილი ნარევი, რომელიც შეიცავდა ნახშირბადის 

დიოქსიდს, წყალს, აზოტს და ჭარბ ჟანგბადს გაატარეს კალციუმის ქლორიდის 

შემცველ მილში, რომლის მასაც გაიზარდა 0.09912 გ-ით. დარჩენილი ნარევის წყალში 

გატარების შემდეგ, მიღებული ხსნარის სრულ განეიტრალებაზე დაიხარჯა 0.3283 M 

28.81 მლ ნატრიუმის ჰიდროქსიდის ხსნარი. დარჩენილი ნარევი გაატარეს სპილენძის 

ბადეზე, ამის შემდეგ დარჩენილი აირის მოცულობამ შეადგინა 225 მლ, რომელიც 

გაზომილი იყო 65.12 მმ ვერცხ. სვეტსა და 25 -ზე. ცალკე ექსპერიმენტით დადგინდა 

რომ საწყისი ნაერთის მოლური მასა იყო 150 გ/მოლი. დაადგინეთ ნაერთის 

მოლეკულური ფორმულა.  

  



  7 

 

ამოცანა 4. 5 ქულა 

 

მოცემულია ესტერიფიკაციის რეაქციის მიმდინარეობის ეტაპების სქემა: 

 
 

 

უპასუხეთ ქვემოთ მოცემულ კითხვებს: 

 

ა) დაწერეთ მიმდინარე რეაქციის შეჯამებული ტოლობა. 

ბ) დაასახელეთ ფუნქციური ჯგუფები (ჯგუფი 1,2,3). 

გ) ცხრილის მონაცემების მიხედვით ჩაწერეთ რეაქციის სიჩქარის გამოსახულება და 

განსაზღვრეთ სიჩქარის მუდმივა (დაადასტურეთ გამოთვლებით).  

 

ექსპერიმეტი 

საწყისი კონცენტრაცია (მოლი/ლ) ნივთერების წარმოქმნის 

სიჩქარე, 

(მოლი/ლწმ) 
RCOOH  R OH  

1 0.35 0.35 4.60 

2 0.62 0.35 8.14 

3 0.35 0.81 10.6 

დ) რომელი სპირტი იქნებოდა აღებული, თუ მისი კალიუმის ბიქრომატით მჟავა 

არეში დაჟანგვით მიიღება ძმარმჟავა. დაწერეთ გათანაბრებული ჟანგვა-აღდგენითი 

ტოლობა. 

 

 

 

ჯგუფი 1 

ჯგუფი 2 

ჯგუფი 3 
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ამოცანა 5. 7 ქულა 

 

გოგირდი წარმოქმნის არა ერთ ციკლურ ალოტროპს, რომლის ციკლი მოიცავს სხვადასხვა 

რაოდენობის ატომებს. მყარ მდგომარეობაში ყველაზე სტაბილურია S8 ფორმა, ხოლო 

გაზურ ფაზაში - S3-დან   S12-მდე ზომის ციკლებია აღმოჩენილი. გაზურ ფაზაში 

ერთმანეთთან წონასწორობაში იმყოფება სხვადასხვა ზომის ციკლები. ერთ-ერთი ასეთი 

წონასწორობა გამოსახულია ქვემოთ მოყვანილ სქემაზე: 

 

8S7 (airi) 7S8(airi)

 
 

ა)  ცნობილია, რომ S S ბმის სიმტკიცე S   ფორმაში არის  260.0 კჯ/მოლი და S   

ფორმაში  263.3 კჯ/მოლი. გამოთვალეთ ზემოთ მოცემული რეაქციის ენთალპია. 
 

ორგანულ გამხსნელში გოგირდის გახსნისას S , S  და S   ალოტროპებს შორის 

მყარდება წონასწორობა, რომელთა შორის ცხრილშ მოცემული მასური 

პროპორციის მიხედვით.  

 

ციკლის ზომა  S S S  

მასური %  0.32 0.76 98.92 

 

ბ)   
i) გამოთვალეთ S  და S  ციკლების რაოდენობა მოლებში, როდესაც 1 გ გოგირდი 

გახსნილია 100 მლ გამხსნელში 

ii) დაწერეთ S  და S  შორის ზემოთ მოყვანილი შექცევადი რეაქციის 

წონასწორობის ტოლობა 
iii) გამოთვალეთ წონასწორობის კონსტანტა 

 

 

მყარ ფაზაში S   კრისტალდება ორ ცნობილ ფორმაში: ორთორომბულ და 

მონოკლინურში. ცნობილია  მათი წვის ენთალპიის მნიშვნელობებიც:  

∆ ,ორთორომბული, 298 296.8 კჯ/მოლი;  

∆ ,მონოკლინური, 298 297.1 კჯ/მოლი;  

 

გ)  
i) განსაზღვრეთ შემდეგი რეაქციის ენთალპიის ცვლილება 298 K-ზე 

S8(S, orTorobuli) S8(S, monoklinuri)
 

ii) რომელი უფრო მდგრადია 298 K-ზე? 

 

გოგირდი ასევე წარმოქმნის 8-წევრიან ციკლს  აზოტნაერთში S N  რომელსაც ოქროსფერი 

კრისტალური აღნაგობა აქვს. 
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დ) S N  -ში ციკლში მონაცვლეობენ აზოტისა და გოგირდის ატომები. აზოტის ატომი 

წარმოქმნის სამ ბმას; ორი გოგირდის ატომი წარმოქმნის ორ ბმას, ხოლო ოთხი - ოთხ 

ბმას. დახაზეთ S N  ‐ის სტრუქტურული ფორმულა, თუ დავუშვებთ, რომ ციკლში 

ჯვარედინი ბმები არ გვაქვს. 

 

ე) S N  ის ალტერნატიული სტრუქტურა შეიცავს იმავე ბუნების ატომებს, ერთი 

განსხვავებით: ყველა მოპირდაპირე გოგირდის ატომი ერთმანეთთან წარმოქმნის ბმას.  

ამიტომ ამ სტრუქტურაში გოგირდის ყველა ატომი წარმოქმნის ოთხ ბმას. აზოტის 

ატომები კი ისევ სამ ბმას. დახაზეთ S N  ‐ის ალტერნატიული სტრუქტურული 

ფორმულა. (3D მოდელები არ მოიყვანოთ). 

 

ვ)  თუ S N  -ის  გაზს გავატარებთ მეტალურ ვერხცლზე, მივიღებთ წრფივ პოლიმერს  

პოლი(გოგირდის ნიტრიდს), რომელიც ატარებს ელექტრულ დენს და არის დაბალ 

ტემპერატურაზე სუპერგამტარი. პოლიმერი მოიცავს მხოლოდ ორი ტიპის ბმებს: N
S და N S. ყოველი აზოტის ატომი მოიცავს სამ ბმას, ხოლო გოგირდის ატომები ორ 

ან ოთხ ბმას. დაწერეთ ამ წრფივი პოლიმერის მონომერული რგოლის სტრუქტურული 

ფორმულა. 

 
 

 


