


დავალება 1 .                                                               1 ქულა 
 

გაითვალისწინეთ: ოთხი სავარაუდო პასუხიდან მხოლოდ ერთია სწორი. 
 

მოცემულია ელექტრონების განლაგება რკინის ატომის მე-3 და მე-4 ელექტრონულ დონეებზე:  

 

ლათინური ასოებით აღნიშნული ელექტრონებიდან რომელს შეესაბამება ქვემოთ მოცემული  

კვანტური რიცხვები? 

𝑛 = 3;      ℓ = 2;       𝑚ℓ = −1;       𝑚𝑠 = +1/2    

 

 

ა) A-ს ბ) B-ს გ) C-ს დ) D-ს 

 

  



დავალება 2 .                                                               1 ქულა 
 

გაითვალისწინეთ: ოთხი სავარაუდო პასუხიდან მხოლოდ ერთია სწორი. 
 

უცნობი E ელემენტის ელექტრონული ფორმულაა  

[𝐀𝐫]𝟒𝒔𝟐𝟑𝒅𝟑 

რომელია ამ ელემენტის უმაღლესი ჟანგბადნაერთის ფორმულა? 

 

ა) EO ბ) E2O3 გ) E2O5 დ) E2O7 

  



დავალება 3 .                                                               1 ქულა 
 

გაითვალისწინეთ: ოთხი სავარაუდო პასუხიდან მხოლოდ ერთია სწორი. 
 

ოქსიდში 𝐍𝟐𝐎𝟑 აზოტის საშუალო ჟანგვის რიცხვია +3. 

ამ ნივთიერების გრაფიკული ფორმულაა: 

 

ამ ფორმულის მიხედვით რას უდრის აზოტის ცალკეული,  

1-ლი და მე-2 ატომების ჟანგვის რიცხვები? 

 

 

 

ა) +2 +3 

ბ) +2 +4 

გ) +3 +5 

დ) +1 +5 

  



დავალება 4 .                                                               1 ქულა 
 

გაითვალისწინეთ: ოთხი სავარაუდო პასუხიდან მხოლოდ ერთია სწორი. 
 

მოცემული ნაერთებიდან რომლის მოლეკულები ვერ უკავშირდება  

წყლის მოლეკულებს წყალბადური ბმით?  

 

ა) ამიაკის      

ბ) ფოსფინის   

გ) ეთანოლის   

დ) ძმარმჟავას 

  



დავალება 5 .                                                               1 ქულა 
 

გაითვალისწინეთ: ოთხი სავარაუდო პასუხიდან მხოლოდ ერთია სწორი. 
 

 50 გ შაბიამანი გახსნეს 150 მლ წყალში.   

როგორია მიღებულ ხსნარში გახსნილი   

ნივთიერების მასური წილი? 

 

ა) 16%   

ბ) 21.3%   

გ)  25%     

დ) 33.3% 

  



დავალება 6 .                                                               1 ქულა 
 

გაითვალისწინეთ: ოთხი სავარაუდო პასუხიდან მხოლოდ ერთია სწორი. 
 

10 მლ მარილმჟავას ხსნარს, რომლის pH=3, დაამატეს  

10 მლ ნატრიუმის ტუტის ხსნარი, რის შედეგადაც  

ხსნარის  pH გახდა 7-ის ტოლი.  

როგორი იყო ტუტის მოლური კონცენტრაცია? 

 

ა) 10−3 მოლი/ლ    

ბ) 10−4 მოლი/ლ    

გ) 10−10 მოლი/ლ    

დ) 10−11 მოლი/ლ   

  



დავალება 7 .                                                               1 ქულა 
 

გაითვალისწინეთ: ოთხი სავარაუდო პასუხიდან მხოლოდ ერთია სწორი. 
 

დიაგრამაზე მოცემულია მანგანუმის ერთ-ერთ ოქსიდში   

მანგანუმისა და ჟანგბადის მასური თანაფარდობა.  

რომელია ეს ოქსიდი? 

 

ა) MnO   

ბ) Mn3O4 

გ) Mn2O3 

დ) Mn2O7 

 

 

 

  



დავალება 8 .                                                               1 ქულა 
 

გაითვალისწინეთ: ოთხი სავარაუდო პასუხიდან მხოლოდ ერთია სწორი. 
 

დახურულ ჭურჭელში მიმდინარეობს ქიმიური რეაქცია:  

𝐀 +  𝟑𝐁   𝟐𝐂 + 𝟐𝐃   

(A, B, C და D ნივთიერებები აირებია) 

რა გავლენას მოახდენს ამ რეაქციის სიჩქარეზე ჭურჭელში წნევის 2-ჯერ შემცირება?  

ა) 6-ჯერ შეამცირებს   

ბ) 8-ჯერ შეამცირებს   

გ) 16-ჯერ შეამცირებს   

დ) გავლენას არ მოახდენს   

  



დავალება 9 .                                                               1 ქულა 
 

გაითვალისწინეთ: ოთხი სავარაუდო პასუხიდან მხოლოდ ერთია სწორი. 
 

რა არის პოტაში? 

ა) კალიუმის მარილების ზოგადი სახელწოდება 

ბ) კალიუმიანი სასუქების ზოგადი სახელწოდება 

გ) კალიუმის ფოსფატის ტექნიკური სახელწოდება 

დ) კალიუმის კარბონატის ტექნიკური სახელწოდება 

  



დავალება 10 .                                                               1 ქულა 
 

გაითვალისწინეთ: ოთხი სავარაუდო პასუხიდან მხოლოდ ერთია სწორი. 
 

დახურულ ჭურჭელში მიმდინარე რეაქციისას დამყარდა წონასწორობა:  

𝐇𝟐(აირ.) + 𝐈𝟐(აირ.) ⇄ 𝟐𝐇𝐈(აირ.) 

სისტემაში დროის გარკვეულ t მომენტში შეიტანეს იოდწყალბადი,  

რის შემდეგაც კვლავ დამყარდა წონასწორობა.  

განსაზღვრეთ, რომელი გრაფიკი ასახავს მიმდინარე პროცესს.  

    

ა) ბ) გ) დ) 

  



დავალება 11 .                                                               1 ქულა 
 

გაითვალისწინეთ: ოთხი სავარაუდო პასუხიდან მხოლოდ ერთია სწორი. 
 

CuSO4-ის წყალხსნარის ელექტროლიზის ჩატარებისას ხსნარში არსებული სპილენძის იონები სრულად  

გამოიყო კათოდზე მეტალური სახით.  

რა მოხდება, თუ ამის შემდეგ კვლავ განაგრძობენ ხსნარში დენის გატარებას?   

 

ა) კათოდზე დაიწყება წყალბადის გამოყოფა, ხოლო ანოდზე შეწყდება ჟანგბადის გამოყოფა   

ბ) კათოდზე დაიწყება წყალბადის გამოყოფა, ხოლო ანოდზე გაგრძელდება ჟანგბადის გამოყოფა   

გ) კათოდზე შეწყდება ელექტროლიზის პროცესი, ხოლო ანოდზე გაგრძელდება ჟანგბადის გამოყოფა  

დ) ორივე ელექტროდზე შეწყდება ელექტროლიზის პროცესი  

  



დავალება 12 .                                                               1 ქულა 
 

გაითვალისწინეთ: ოთხი სავარაუდო პასუხიდან მხოლოდ ერთია სწორი. 
 

თავდახურულ ჭურჭელში მოთავსებული სპილენძ(II)-ის ნიტრატის განზავებული ხსნარი  

ოთახის ტემპერატურაზე ხანგრძლივად შენახვისას ჰიდროლიზის გამო აიმღვრა. 

ქვემოთ მოცემული ქმედებებიდან რომლის საშუალებით შეიძლება ამღვრეული ხსნარიდან  

მივიღოთ გამჭვირვალე ხსნარი?  

ა) გაცხელებით 

ბ) წყლის დამატებით  

გ) ტუტის დამატებით   

დ) მჟავას დამატებით   

  



დავალება 13 .                                                               1 ქულა 
 

გაითვალისწინეთ: ოთხი სავარაუდო პასუხიდან მხოლოდ ერთია სწორი. 
 

თითო მოლ ალუმინს, თუთიას და სილიციუმს ცალ-ცალკე დაამატეს  

ჭარბად აღებული ნატრიუმის ტუტის ხსნარი.  

რომელ შემთხვევაში გამოიყოფა უფრო მეტი რაოდენობის წყალბადი? 

 

ა) ალუმინის  

ბ) თუთიის 

გ) სილიციუმის  

დ) სამივე შემთხვევაში გამოიყოფა ერთნაირი რაოდენობით  

  



დავალება 14 .                                                               1 ქულა 
 

გაითვალისწინეთ: ოთხი სავარაუდო პასუხიდან მხოლოდ ერთია სწორი. 
 

სურათზე ნაჩვენებია ერთ-ერთი მარტივი ნივთიერების წვა ჟანგბადის არეში.  

ჩამოთვლილთაგან რომელი ნივთიერების წვას შეიძლება ასახავდეს ეს სურათი? 

 

ა) გოგირდის    

ბ) ფოსფორის 

გ) მაგნიუმის   

დ) რკინის 

  



დავალება 15 .                                                               1 ქულა 
 

გაითვალისწინეთ: ოთხი სავარაუდო პასუხიდან მხოლოდ ერთია სწორი. 
 

სამ სინჯარაში მოათავსეს კალიუმის ბრომიდის ხსნარი 

და დაამატეს: 

I-ს - ქლორიანი წყალი 

II-ს - კონცენტრირებული გოგირდმჟავა 

III-ს - კალიუმის ბრომატის (𝐊𝐁𝐫𝐎𝟑) შემჟავებული ხსნარი 

რომელ სინჯარაში შევნიშნავთ ბრომის გამოყოფას?   

ა) მხოლოდ I-ში 

ბ) როგორც I-ში, ასევე II-ში 

გ) როგორც I-ში, ასევე III-ში 

დ) სამივე სინჯარაში  

  



დავალება 16 .                                                               1 ქულა 
 

გაითვალისწინეთ: ოთხი სავარაუდო პასუხიდან მხოლოდ ერთია სწორი. 
 

სინჯარაში მოთავსებულ X მყარ ნივთიერებას დაამატეს მარილმჟავა, რის 

შედეგადაც გამოიყო აირი, რომელიც გაატარეს ბრომიან წყალში.   

მოცემული ნივთიერებებიდან რომელი შეიძლება ყოფილიყო X 

ნივთიერება, თუ ბრომიანი წყალი გაუფერულდა? 

I _ 𝐂𝐚𝐂𝟐    

II _ 𝐂𝐚𝐒𝐎𝟑  

III _ 𝐂𝐚𝐇𝟐 

 

ა) მხოლოდ I 

ბ) როგორც I, ასევე II   

გ) როგორც I, ასევე III     

დ) როგორც II, ასევე III 
   

  



დავალება 17 .                                                               1 ქულა 
 

გაითვალისწინეთ: ოთხი სავარაუდო პასუხიდან მხოლოდ ერთია სწორი. 
 

ოთხ სინჯარაში მოათავსეს რკინის შემცველი ნაერთების წყალხსნარები: 

I-ში - 𝐅𝐞𝐂𝐥𝟐 

II-ში - 𝐊𝟒[𝐅𝐞(𝐂𝐍)𝟔] 

III-ში - 𝐅𝐞𝐂𝐥𝟑 

IV-ში - 𝐊𝟑[𝐅𝐞(𝐂𝐍)𝟔]        

თითოეულ სინჯარას დაამატეს კალიუმის როდანიდის (KSCN) ხსნარი. 

რომელ სინჯარაში შეიფერება ხსნარი წითლად (ალისფრად)?  

ა) მხოლოდ I-ში  

ბ) როგორც I-ში, ასევე II-ში  

გ) მხოლოდ III-ში 

დ) როგორც III-ში, ასევე IV-ში 

  



დავალება 18 .                                                               1 ქულა 
 

გაითვალისწინეთ: ოთხი სავარაუდო პასუხიდან მხოლოდ ერთია სწორი. 
 

მოცემულია რეაქტივები:   

I _ 𝐂𝐇𝟑𝐎𝐇 

II _ 𝐂𝟐𝐇𝟓𝐎𝐂𝟐𝐇𝟓 

III _ 𝐂𝟔𝐇𝟔 

ამ რეაქტივებიდან რომლის ეტიკეტზე უნდა გაკეთდეს   

სურათზე მოცემული ორივე გამაფრთხილებელი ნიშანი?  

 

ა) მხოლოდ I-ის  

ბ) I-ისა და II-ის 

გ) I-ისა და III-ის  

დ) სამივეს 

 

  



დავალება 19 .                                                               1 ქულა 
 

გაითვალისწინეთ: ოთხი სავარაუდო პასუხიდან მხოლოდ ერთია სწორი. 
 

მოცემული ნაერთებიდან რომელია 𝐂𝟓𝐇𝟏𝟎𝐎-ს იზომერი? 

ა) 3-მეთილპენტანალი 

ბ) მეთილპროპილკეტონი 

გ) ეთილპროპილეთერი  

დ) ძმარმჟავა პროპილესტერი 

  



დავალება 20 .                                                               1 ქულა 
 

გაითვალისწინეთ: ოთხი სავარაუდო პასუხიდან მხოლოდ ერთია სწორი. 
 

მოცემული ალკენებიდან რომელს გააჩნია ცის- და ტრანს-იზომერები? 

CH CH CH3CH3  

C CH CH3CH3

CH3  

C C CH3CH3

CH3 CH3  

I II III 

 

ა) მხოლოდ I-ს   

ბ) I-სა და II-ს  

გ) მხოლოდ III-ს   

დ) II-სა და III-ს 

  



დავალება 21 .                                                               1 ქულა 
 

გაითვალისწინეთ: ოთხი სავარაუდო პასუხიდან მხოლოდ ერთია სწორი. 
 

ქვემოთ ჩამოთვლილი ნაერთებიდან რომელი იქნება მოცემული რეაქციის ძირითადი პროდუქტი?  

 
 

C CH2 C

F

C

F

F

F

H

H

O  

C C CH2

F

C

F

F

F

H

H

O  

C CH2 CH

F

C

F

F

F

H

H

OH  

C CH CH2

F

C

F

F

F

H

H

OH  

ა) ბ) გ) დ) 

 

  



დავალება 22 .                                                               1 ქულა 
 

გაითვალისწინეთ: ოთხი სავარაუდო პასუხიდან მხოლოდ ერთია სწორი. 
 

ჩაატარეს ვიურცის სინთეზი _ მეტალურ ნატრიუმთან ამოქმედეს ნარევი,  

რომელიც შეიცავდა შემდეგ ნაერთებს: 

 

ქვემოთ მოცემული ნაერთებიდან რომელი არ მიიღება სარეაქციო არეში? 

ა) ნ-ჰექსანი 

ბ) 2-მეთილპენტანი 

გ) 3-მეთილპენტანი 

დ) 2,3-დიმეთილბუტანი 

  



დავალება 23 .                                                               1 ქულა 
 

გაითვალისწინეთ: ოთხი სავარაუდო პასუხიდან მხოლოდ ერთია სწორი. 
 

ბენზალდეჰიდზე იმოქმედეს მანიტრირებელი ნარევით: 

 

ნიტრობენზალდეჰიდის რომელი იზომერია ამ რეაქციის ძირითადი პროდუქტი? 

ა) ორთო-იზომერი 

ბ) მეტა-იზომერი 

გ) პარა-იზომერი 

დ) ორთო- და პარა-იზომერების ნარევი 

  



დავალება 24 .                                                               1 ქულა 
 

გაითვალისწინეთ: ოთხი სავარაუდო პასუხიდან მხოლოდ ერთია სწორი. 
 

მოცემულია ორგანულ ნაერთთა გარდაქმნის სქემა: 

 

რომელი ნივთიერებაა აღნიშნული სქემაში A ასოთი?  

 

 

  

CH2 CH2 CH3CH2

Cl  

CH CH2 CH3CH3

Cl  

CH CH2 CH3CH

Cl  

C CH CH3CH3

Cl  

ა) ბ) გ) დ) 



დავალება 25 .                                                               1 ქულა 
 

გაითვალისწინეთ: ოთხი სავარაუდო პასუხიდან მხოლოდ ერთია სწორი. 
 

მოცემულია ხაზოვანი აღნაგობის მქონე პოლიმერის ფორმულა: 

 

რომელი მონომერის პოლიკონდენსაციით მიიღება ასეთი აღნაგობის პოლიმერი?  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CH2

OH

OH

 

OH CH2

OH

OH

 

C

CH3 O

H

 

CH

OH

CH2

 

ა) ბ) გ) დ) 



დავალება 26 .                                                               5 ქულა 
 

 

ქიმიურ ჭიქებში მოათავსეს ნივთიერებათა წყალხსნარები და 

თითოეულს დაამატეს სოდის წყალხსნარი. 

     

რომელ ჭიქაში რა მოხდება თითოეულ შემთხვევაში? 

ცხრილის შესაბამის უჯრაში დასვით ნიშანი X. 

 

 

სოდის ხსნარის დამატების შემდეგ ... I II III IV V 

ა ... გამოიყოფა მხოლოდ ნალექი.      

ბ ... გამოიყოფა მხოლოდ აირი.  
    

გ ... ერთდროულად გამოიყოფა ნალექიც და აირიც.      

დ ... რეაქცია წარიმართება გარეგნული ცვლილების გარეშე.      

ე ... რეაქცია არ წარიმართება.        

 

 



დავალება 27 .                                                               2 ქულა 
 

 

პირველ შემთხვევაში ამიაკის სინთეზი ჩაატარეს კატალიზატორის თანაობისას:    

𝐍𝟐 + 𝟑𝐇𝟐 ⇄ 𝟐𝐍𝐇𝟑 + 𝐐 

მეორე შემთხვევაში კი სინთეზი ჩაატარეს იგივე ფიზიკურ პირობებში,  

ოღონდ გაზარდეს კატალიზატორის ზედაპირის ფართობი.  

რა ცვლილებები მოხდება მეორედ ჩატარებული სინთეზის დროს პირველთან შედარებით? 

ცხრილის შესაბამის უჯრაში დასვით ნიშანი X.   

I II III IV V VI 

წონასწორობა 

უფრო ადრე 

დამყარდება 

წონასწორობა 

იგივე დროში 

დამყარდება 

წონასწორობა 

უფრო გვიან 

დამყარდება 

წონასწორობა 

გადაინაცვლებს 

მარცხნივ 

წონასწორობის 

გადანაცვლება  

არ მოხდება 

წონასწორობა 

გადაინაცვლებს 

მარჯვნივ 

      

 

  



დავალება 28 .                                                               2 ქულა 
 

 

რომელი ნაწილაკია გამოტოვებული თითოეულ ბირთვულ რეაქციაში? 

ცხრილის შესაბამის უჯრებში დასვით ნიშანი X.  

 

  I II III IV 

 ნაწილაკები 

რეაქციები 
 𝜶 𝜷 𝒑 𝒏 

ა Mg24 + ⋯ → Na24 + 𝑝     

ბ Al27 + 𝛼 → P30 + ⋯     

 

  

 

 

 



დავალება 29 .                                                               1 ქულა 
 

 

ნატრიუმის თიოსულფატში (Na2S2O3) გოგირდის ერთი ატომის  

ჟანგვის რიცხვია 0, მეორის კი +4.  

დაწერეთ ამ ნაერთის გრაფიკული ფორმულა.  

   



დავალება 30 .                                                               1 ქულა 
 

 

 ნივთიერების გრაფიკული ფორმულაა 

MgOH Mg

C

O

OO O H

 

დაწერეთ მისი ქიმიური სახელწოდება.  

  



დავალება 31 .                                                               3 ქულა 
 

 

შეადგინეთ მჟავა არეში კალიუმის პერმანგანატის მიერ მჟაუნმჟავას (C2H2O4)  

ჟანგვის რეაქცია და გაათანაბრეთ ტოლობა ელექტრონული ბალანსის ჩვენებით.      



დავალება 32 .                                                               3 ქულა 
 

 

შეავსეთ ცხრილი: თითოეული ელემენტისათვის ჩაწერეთ,  

რომელ ქვედონეზე რამდენი  ელექტრონია მოთავსებული. 

  
I II III IV 

 ელექტრონული 

ქვედონეები 

ელემენტები 

𝟑𝒔 𝟑𝒑 𝟑𝒅 𝟒𝒔 

ა ქრომი     

ბ მანგანუმი     

გ სპილენძი     

 



დავალება 33 .                                                               4 ქულა 
 

 

ჩასვით გამოტოვებული ფორმულები და გაათანაბრეთ რეაქციის ტოლობები. 

 

33.1        ⋯ + ⋯  →  KOH + I2 

33.2       KO2  + CO2  →   ⋯ + ⋯ 

33.3        ⋯ +  HCl → FeCl2 + ⋯ + H2O 

33.4       Ca2+  +  ⋯ + ⋯  → CaCO3 ↓ + H2O 

გაითვალისწინეთ:  

 ჩანაწერი ⋯ აღნიშნავს ერთ ნივთიერებას (დავალებაში 33.4 - იონს) 

 დავალებაში 33.4 მოცემულია მოკლე იონური რეაქცია 

 გაუთანაბრებელი რეაქცია არ შეფასდება!     

 

  



დავალება 34 .                                                               4 ქულა 
 

 

მოცემულია ნაერთი 

 

დაწერეთ:   

34.1  მოცემული ნაერთის სახელწოდება. 

34.2 მოცემული ნაერთის ჰიდრობრომირების რეაქციის ძირითადი პროდუქტის  

სტრუქტურული ფორმულა. 

34.3 მოცემული ნაერთის პოლიმერიზაციით მიღებული პოლიმერის  

სტრუქტურული ფორმულა. 

34.4  იმ ტრიქლორალკენის სტრუქტურული ფორმულა, რომლის  

ტუტე ჰიდროლიზითაც მიიღება მოცემული ნაერთი. 

 



დავალება 35 .                                                               3 ქულა 
 

გაითვალისწინეთ:  

 აუცილებელია, მოკლედ, მაგრამ ნათლად წარმოადგინოთ პასუხის მიღების გზა.   

წინააღმდეგ შემთხვევაში პასუხი არ შეფასდება ! 

 შესაძლებელია, ამოცანა იხსნებოდეს რამდენიმე ხერხით. ასეთ შემთხვევაში საკმარისია, აჩვენოთ ამოხსნის ერთ-ერთი გზა. 

ნებისმიერი აირით გაბერილი ბუშტი ჰაერში მხოლოდ 

იმ შემთხვევაში აფრინდება, თუ მისი მთლიანი მასა ნაკლებია,  

ვიდრე იგივე მოცულობის ჰაერის მასა.  

ნორმალურ პირობებში რეზინის სამი ერთნაირი ბუშტი 

(თითოეულის მასა 2.7 გ-ია) გაბერეს წყალბადით: 

I ბუშტი - 2 ლ-მდე 

II ბუშტი - 3 ლ-მდე 

III ბუშტი - 5-ლ-მდე 

რომელი ბუშტი აფრინდება ჰაერში?  

პასუხი დაასაბუთეთ გამოთვლებით. 

 



დავალება 36 .                                                               4 ქულა 
 

გაითვალისწინეთ:  

 ქიმიური რეაქციები წარმოდგენილი უნდა იყოს გათანაბრებული სახით! 

მოცემული გაქვთ რეაქტივები:      

 ნატრიუმის ტუტის ხსნარი 

 სპილენძ(II)-ის სულფატის ხსნარი 

მხოლოდ ამ რეაქტივების გამოყენებით უნდა ამოიცნოთ შემდეგი ნაერთები: 

1. ეთანოლი 

2. ჭიანჭველმჟავა 

3. ეთილენგლიკოლი  

4. გლუკოზა 

დაწერეთ ყველა იმ რეაქციის ტოლობა, რომელთა ჩატარებაა საჭირო დავალების შესრულებისას.    

ნაერთების ამოცნობა უნდა მოხდეს მხოლოდ ქიმიური რეაქციების საშუალებით! 

 

 

 



დავალება 37 .                                                               2 ქულა 
 

გაითვალისწინეთ:  

 აუცილებელია, მოკლედ, მაგრამ ნათლად წარმოადგინოთ პასუხის მიღების გზა.   

წინააღმდეგ შემთხვევაში პასუხი არ შეფასდება ! 

 შესაძლებელია, ამოცანა იხსნებოდეს რამდენიმე ხერხით. ასეთ შემთხვევაში საკმარისია, აჩვენოთ ამოხსნის ერთ-ერთი გზა. 

ცხრილში მოცემულია ექსპერიმენტის შედეგები,  

რომელიც ასახავს რეაქციის სიჩქარის ტემპერატურაზე 

დამოკიდებულებას. 

რას უდრის ამ რეაქციის სიჩქარე 𝟎℃ ტემპერატურაზე?  

 

ტემპერატურა, 

 ℃ 

რეაქციის სიჩქარე, 

მოლი ∙ ლ−1 ∙ წმ−1 

50 4.86 

40 1.62 

20 0.18 

0 ? 



დავალება 38 .                                                               4 ქულა 
 

გაითვალისწინეთ:  

 აუცილებელია, მოკლედ, მაგრამ ნათლად წარმოადგინოთ პასუხის მიღების გზა.   

წინააღმდეგ შემთხვევაში პასუხი არ შეფასდება ! 

 შესაძლებელია, ამოცანა იხსნებოდეს რამდენიმე ხერხით. ასეთ შემთხვევაში საკმარისია, აჩვენოთ ამოხსნის ერთ-ერთი გზა. 

436.5 მლ წყალში გახსნეს ჯერ 28 გ ნატრიუმის ტუტე,  

შემდეგ კი 0.25 მოლი ფოსფორ(V)-ის ოქსიდი.   

დაადგინეთ მიღებული ხსნარის პროცენტული შედგენილობა. 
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