
2021/22 õ.a keemiaolümpiaadi piirkonnavooru ülesanded  
8. klass 

 
Ülesanne 1. Test (11 p) 
a) Teisenda ü hiküd. i) 200 L = … m3; ii) 0,5% = … ‰; iii) 0 K = … °C; iv) 106 Pa = … bar.  (2) 
b) i) Mitüt aatomit küjütab vaskvitrioli valem CüSO4·5H2O?  (1) 
 ii) Arvüta selle aine molekülmass.  (1) 
c) Mitü elektroni ja mitü prootonit on i) ü hes H2O molekülis; ii) kahes H+-ioonis? (2) 
d) Ma rgi tabelis elemendi sü mboli ja rele sobiva kirjeldüse nümber. (5) 
 1) magnetiline metall; 
 2) Pa ikese peamine koostisosa; 
 3) teemant; 
 4) vedel metall; 
 5) lihtaine, mis keeb −196 °C jüüres; kasütatakse teadüsteatrites.  
 
Ülesanne 2. Ohutusnõuded (10 p) 
Keemialaboris peab ta itma ohütüsno üdeid ja enda kaitsmiseks kandma ……………………… (1), 
……………………… (2) ja ……………………… (3). Kergesti lendüvaid aineid ja kontsentreeritüd happeid 
ja alüseid tüleb hoida (küs?) ……………………… (4). Kontsentreeritüd happe lahjendamisel veega 
tüleb valada (mida?) ……………………… (5) peene joana (millesse?) ……………………… (6). Katseklaasi 
na pitsad kinnitatakse katselaasi (ü lemise / keskmise / alümise). ……………………… (7) osa jüürde 
ja katseklaasi tüleb hoida (horisontaalselt / vertikaalselt / nürga all) ……………………… (8), 
süünates ava endast ja kaaso pilastest eemale. Valades kokkü pesüsooda ehk ……………………… (aine 
A) lahüse soolhappe ehk ……………………… (aine B) lahüsega, toimüb reaktsioon, mille ka igüs tekib 
sool C, vedel oksiid D ja eraldüb gaas E.  
a) Ta ida lü ngad 1–8. (4) 
b) Anna ainete A–E nomenklatüürsed (keemiliselt korrektsed) nimetüsed ja valemid. (5) 
c) Kirjüta reaktsiooni tasakaalüstatüd reaktsioonivo rrand. (1)  
 
Ülesanne 3. Desinfitseerimisvahend (9 p)  
O pilasele Mati anti ü lesandeks valmistada to o pindade 
desinfitseerimiseks 1,5 liitrit 70%-list (massiprotsent) etanooli 
vesilahüst. Selleks oli Matil kasütada 20%-line ja 96%-line 
(massiprotsent) etanool. Lahüste tihedüsed (ρ) on toodüd 
ja rgnevas tabelis. 
a) Mitü grammi 20%-list ja 96%-list etanooli peab Mati lahüse valmistamiseks vo tma? (5) 
b) Mitü liitrit vastavaid lahüseid la heb vaja? (2) 
c) Arvütage, mitü milliliitrit 70%-list etanoolilahüst on teoreetiliselt vo imalik saada 500 

milliliitrist 96%-lisest etanoolist. (2)  
 
Ülesanne 4. Siirupikeetmine (10 p) 
Teadlasel, kes armastab magüsat sü ü a, tüli hea mo te ise sühkrüsiirüpit valmistada. 
Piparmü ndimaitselise siirüpi jaoks keetis ta ko igepealt 200 mL piparmü nditeed ja siis lahüstas 
sinna sisse 155 küübiküjülist sühkrütü kki (ρ = 1,185 g/cm3) servapikküsega 1,50 cm. Tee tihedüs 
ja omadüsed lahüstada sühkrüt vo tta vo rdseks vee omaga. Graafikül on toodüd sühkrü lahüstüvüs 
grammides 100 g vee kohta erinevatel temperatüüridel. 
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96% etanool 0,801 

70% etanool 0,868 

20% etanool 0,969 



 
a) Arvüta sühkrü massiprotsent valmistatüd siirüpis. (3) 
Tee oli sühkrü lahüstamise ajal temperatüüril 85 °C küid mo ne aja pa rast jahtüs 20 °C-ni. 
b) Küi paljü sühkrüt sadenes jahtümise ka igüs siirüpist va lja? (3) 
c) Küi paljü vett peaks teadlane jahtünüd (20 °C) siirüpisse minimaalselt lisama, et sühkrüsade 

üüesti lahüstada? (2) 
d) Arvüta 20 ℃ jüüres kü llastünüd sühkrüsiirüpis sühkrü massiprotsent. (2)  
 
Ülesanne 5. Marsi koloniseerimine (10 p) 
NÜ WA on tülevikkü süünatüd kestlik süürlinnak planeedil 
Marss. Ko ik NÜ WA-s elüks vajaliküd kemikaalid toodetakse 
kohapeal, kasütades taastüvenergiat. Joonisel on kavandatüd 
va etiste (NH4NO3 ja (NH4)2HPO4), pesüaine (Na2CO3) ja 
kloori (Cl2) vo imalik sü ntees (paksüd nooled). Rüüdüd 
küjütavad keemiatehaseid, küs mineraalidest (NaCl vees ja HA 
ehk Ca5(PO4)3OH) ning Marsi atmosfa a ri gaasidest (atm = 
95% CO2 ja 3% N2) saadüd kemikaalid pannakse kokkü 
reageerimiseks. Nooled na itavad (elektro)keemiliste 
reaktsioonide saadüste voogü, millest osa toimib edasistes reaktsioonides reaktiividena (O2, 
NaOH, H2, NH3, CO2, HNO3). Vee voogü pole na idatüd. Vastavalt ohütüseeskirjadele peab iga voog 
olema ta histatüd ohütüsma rgiga. 
Tüvasta, millised kemikaalid (ü lalpool rasvases kirjas toodüd) vastavad igale nümmerdatüd 
noolele (1–10) ja vali iga noole jaoks sobiv ohütüsma rkide komplekt (A–J). 
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Ülesanne 6.  Ristsõna (10 p) 
Lahenda ristso na. 
a) La mmastikü sü mbol. 
b) Element vee molekülis. 
c) Aineosake, mis koosneb tüümast ja elektronidest. 
d) Piklik klaasist laborino ü. 
e) Ilüsa rannapromenaadiga linn Ida-Virümaal. 
f) Perioodilisüsseadüse avastaja perekonnanimi. 
g) Laborino ü ainete peenestamiseks. 
h) Patarei, mida saab tü hjaks saades reageeriva ainega ta ita. 
i) Positiivse laengüga tüümaosake. 
Vo tmeso na: Sillama el asüva keemiaettevo tte nimi.  
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