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La prova està constituïda per un qüestionari amb 10 preguntes. 

Les 9 primeres preguntes  tenen cinc respostes per a cadascuna, de les quals només una 
és correcta . Indiqueu amb una X al full de respostes la que considereu correcta. Cada 
resposta encertada val 10 punts, els errors descompten 2 punts i la resposta en blanc val 0 
punts. 

La pregunta 10  és de formulació. S’ha de contestar en el mateix qüestionari i també val 10 
punts (2 punts per resposta correcta, els errors descompten 0,4 punts i la resposta en blanc 
val 0 punts).  
 
A més, es proposa un tema que s’haurà de desenvolupar en el full annex al qüestionari. 
Aquest tema es valorarà amb un màxim de 20 punts, i només es considerarà quan s’hagi 
obtingut la mateixa puntuació en el qüestionari per tal d’establir les tres millors qualificacions. 
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Febrer de 2012 
 
 XXV OLIMPÍADA QUÍMICA  
 
 FULL DE RESPOSTES 
 
 
Nom i cognoms: 
 
Centre on curseu batxillerat: 
 
Signatura: 
 
 
 
A efectes únicament estadístics, i sense repercussi ó en la valoració de l'exercici, 
indiqueu quines són les opcions universitàries que triareu el curs vinent. 
 
1a. opció: 
2a. opció: 
3a. opció: 
 
 
 Pregunta     Resposta 
 
    a  b  c  d  e 

 

  1  □□□□   □□□□   □□□□   □□□□   □□□□  

  2  □□□□   □□□□   □□□□   □□□□   □□□□  

  3  □□□□   □□□□   □□□□   □□□□   □□□□  

  4  □□□□   □□□□   □□□□   □□□□   □□□□  

  5  □□□□   □□□□   □□□□   □□□□   □□□□  

  6  □□□□   □□□□   □□□□   □□□□   □□□□  

  7  □□□□   □□□□   □□□□   □□□□   □□□□  

  8  □□□□   □□□□   □□□□   □□□□   □□□□  

  9  □□□□   □□□□   □□□□   □□□□   □□□□  

   

 
 





1. La matèria que ens envolta pot estar constituïda per substàncies elementals o compostes (pures o 
en mescles i amb diferents graus d’homogeneïtat). Indiqueu quines de les proposicions següents 
són correctes:  

1. Alguns medicaments es presenten comercialment en forma d’aerosols constituïts per 
mescles heterogènies de compostos. 

2. Un líquid, que comença a bullir a una temperatura determinada (la qual augmenta 
gradualment amb el temps), és una dissolució. 

3. L’aire és una dissolució constituïda per substàncies elementals i compostes.     

4. Un aliatge és una mescla heterogènia de substàncies elementals pures.  

5. En mesclar dues substàncies compostes líquides s’obté sempre una dissolució.  
 

 a) 1, 2 i 3  b) 2, 3 i 4  c) 1, 3 i 5      d) 1 i 4     e) 2 i 5 
 
 
 

2. En relació a les propietats dels gasos ideals i tenint en compte la teoria cinètico-molecular que 
explica llur comportament, digueu quines de les proposicions següents són correctes: 

1. El volum, mesurat en condicions normals de pressió i temperatura, que ocupen 3 mols d’un 
gas monoatòmic és aproximadament 33,6 dm3. 

2. Les molècules d’un gas com el diòxid de carboni en un recipient tancat a 27ºC es mouen a 
una velocitat mitjana inferior a 2000 km·h-1.  

3. A una mateixa temperatura, la velocitat mitjana de les molècules de l’oxigen és més gran 
que la de l’hidrogen. 

4. Volums iguals de gasos diferents, en les mateixes condicions de temperatura i pressió, 
contenen el mateix nombre de molècules. 

5. Si les densitats relatives respecte de l’aire de dos gasos elementals A (monoatòmic) i B 
(homodiatòmic) són respectivament 0,138 i 0,069 mesurades en condicions normals de 
pressió i temperatura, la massa atòmica relativa de B és el doble que la d’A. 

 Dades:  constant de Boltzmann, kB = 1,38·10-23 J·K-1·molècula-1 

  nombre de Avogadro, NA = 6,022·1023 partícules·mol-1  
 

a) 1 i 5  b) 2 i 4  c) 3 i 4   d)  2 , 4 i 5         e) 2, 3 i 5 
 
 
 
 

3. L’espectroscòpia d’infraroig és una tècnica instrumental que té nombroses aplicacions en àrees tan 
diverses com són la visió nocturna, les comunicacions, la climatologia i l’astronomia, i en la qual es 
basen nombrosos mètodes analítics per a les indústries química, farmacèutica, agroalimentària i 
petroquímica. Els espectres d’infraroig es caracteritzen per una sèrie de pics de diferents alçades 
que corresponen a les transicions entre els nivells d’energia vibracionals o rotacionals de les 
molècules. Ordeneu les substàncies següents per ordre creixent del nombre de pics que s’observen 
en llurs  espectres d’infraroig: (A) metà; (B) 2-aminoetanol; (C) 2-butè; (D) àcid butanoic; (E) decà 

 
a) E<D<C<B<A     b) A<B<C<D<E     c) E<C<D<B<A     d) A<B<D<C<E     e) A<E<C<D<B    

 
 



4. El sabó líquid en molts casos està constituït principalment per oleat de potassi, que es pot preparar 
per saponificació del triglicèrid de l’àcid oleic amb hidròxid de potassi. L’estearat de sodi o el palmitat 
de sodi també s’utilitzen en molts sabons comercials ja que són més econòmics. El palmitat de sodi 
es pot preparar per neutralització de l’àcid palmític, CH3(CH2)14COOH, amb hidròxid de sodi. Es 
mesclen 150 cm3 d’una dissolució d’àcid palmític 0,01 M amb 100 cm3 d’una dissolució d’hidròxid de 
sodi 0,06% (m/v). En relació a la dissolució que resulta quines de les proposicions següents són 
correctes: 

1. Les dues espècies iòniques que predominen són l’ió hidroxil i l’ió palmitat. 

2. Les dues espècies iòniques que predominen són l’ió sodi i l’ió palmitat. 

3. En la reacció de neutralització l’hidròxid de sodi és el reactiu en excés. 

4. En la reacció de neutralització l’àcid palmític és el reactiu en excés. 

5. En la reacció de neutralització, l’hidròxid de sodi i l’àcid palmític es troben en quantitats  
       estequiomètriques. 

6. El pH és 3,5. 

7. El pH és 7,0.  

8. El pH és 8,3. 

Dades:   pKa (àcid palmític) = 4,8;    pKw (aigua) = 14 

 Masses atòmiques: H = 1,0; C = 12,0; O = 16,0; Na = 23,0 
  
 a) 5 i 7 b) 1, 3 i 8 c) 2, 4 i 6   d) 1, 4 i 6    e) 2, 5 i 8 

 
 

5. L’estabilitat de la xarxa cristal·lina d’un compost iònic és pot determinar indirectament mitjançant un 
cicle termodinàmic a temperatura constant (cicle de Born-Haber). Com més estable és el cristall 
iònic més gran és la calor necessària per vaporitzar el sòlid. Si el sòlid es forma a partir d’ions 
gasosos, la calor alliberada correspon a l’entalpia reticular o de xarxa. Quina serà l’entalpia 
estàndard reticular a 25ºC del bromur de potassi?   

Dades (a 1 atm i 25ºC):   

∆Hf
0 (Br(g)) = + 111,9 kJ·mol-1 ∆Hf

0 (K(g)) = + 89,2 kJ·mol-1  ∆Hf
0 (KBr(s)) = – 393,8 kJ·mol-1 

Energia d’ionització del potassi = + 418,3 kJ·mol-1 

Afinitat electrònica del brom = – 325,0 kJ·mol-1 
 
a) – 99,4 kJ·mol-1   b) – 286,0 kJ·mol-1    c) – 688,2 kJ·mol-1    d) – 800,1 kJ·mol-1    e) – 1338,2 kJ·mol-1 

 
 

6. La major part dels vehicles de motor utilitzen com a font d’energia materials combustibles com la 
gasolina, el gas natural o l’etanol. La combustió de la gasolina (suposeu que es tracta d’octà pur) 
produeix diòxid de carboni i aigua. El volum de cada cilindre d’una motocicleta bicilíndrica és de 750 
cm3 i l’aire que arriba al motor es troba a 1 atm i 20ºC. Quina serà la quantitat de gasolina que haurà 
d’injectar-se a cada cilindre per consumir estequiomètricament l’oxigen que li arriba? Considereu 
que la composició molar de l’aire és: 21% d’O2, 78% d’N2 i 1% d’Ar. 

Dades:   Masses atòmiques:  H = 1,0;    C = 12,0  

R: 8,314 J·K-1·mol-1  =  0,082 atm·L·K-1·mol-1;  1 atm = 101,32 kPa = 1,01325 bar = 760 mm de Hg 
 
 a) 0,6 mg  b) 60 mg c) 285 mg   d) 876 mg    e) 6057 mg 
 



7. La forma de les molècules és conseqüència del tipus d’àtoms que les constitueixen, els quals 
condicionen també els tipus d’enllaços intramoleculars i intermoleculars que expliquen les 
propietats dels compostos químics. Tenint en compte les propietats derivades dels tipus d’enllaç i 
de la geometria molecular, indiqueu quines de les proposicions següents són correctes: 

1. La molècula d’amoníac és polar perquè té una geometria piramidal. 

2. La molècula de monòxid de carboni té una geometria lineal perquè els dos àtoms 
pertanyen al mateix període de la taula periòdica. 

3. L’aigua que és una substància iònica dissol molts compostos iònics com el clorur de 
sodi. 

4. La molècula d’amoníac és apolar perquè té una geometria trigonal. 

5. La molècula de monòxid de carboni té una geometria lineal perquè els dos àtoms estan 
units per un enllaç senzill. 

6. El tetraclorur de carboni que és una substància apolar dissol molts compostos apolars 
com el iode.  

 
 a) 3 i 4 b) 4 i 5  c) 1 i 6    d) 2, 3 i 5    e) 1, 2, 4 i 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. Les constants dels productes de solubilitat (KS) a 298 K del clorur de plata, clorur de plom (II), 

carbonat de plata i carbonat de lantani (III) són les següents: 

Ks (AgCl) = 3,2⋅10-10;    Ks (PbCl2) = 7,9⋅10-5;     Ks (Ag2CO3) = 6,3⋅10-12;     Ks (La2(CO3)3) = 2,0⋅10-33 

Quines de les proposicions següents són correctes a 298 K: 

1. La solubilitat augmenta segons l'ordre:   La2(CO3)3  <  Ag2CO3  <  AgCl  <  PbCl2  

2. La solubilitat augmenta segons l'ordre:   La2(CO3)3  <  AgCl  <  Ag2CO3  <  PbCl2  

3. La solubilitat augmenta segons l'ordre:   La2(CO3)3  <  Ag2CO3  <  PbCl2  <  AgCl 

4. La solubilitat dels carbonats en una solució d'àcid clorhídric 10-3 M és més gran que en aigua. 

5. La solubilitat dels clorurs en una solució d'àcid clorhídric 10-3 M és més petita que en aigua. 

6. La solubilitat dels carbonats en una solució de carbonat de sodi 10-3 M és més gran que en 
aigua. 

  
   a) 1 i 5  b) 3 i 6  c) 1 i 6  d) 2, 4 i 5 e) 2, 4 i 6 
 

 
 
 
 
 
 
 



9. El mecanisme d’inflament d’un airbag d’automòbil es basa en la descomposició de l’azida de sodi 
que, per damunt dels 275ºC i en menys de 50 mil·lisegons, allibera una gran quantitat de nitrogen 
gasós. S’introdueixen 1,1 mols d’azida de sodi en un reactor d’1 L de capacitat i es deixa assolir 
l’equilibri de dissociació a 600 K, obtenint-se 1,5 mols de nitrogen. La reacció que té lloc és la 
següent: 

    NaN3 (s)  ↔  Na (s) + 3/2 N2 (g)      ∆H > 0 
 
 Indiqueu quines de les proposicions següents són correctes: 

1. Queden sense reaccionar 6,5 g d’azida de sodi. 

2. A 600 K, Kc > 4. 

3. A 600 K, la KP coincideix amb la KC. 

4. La pressió final dins del reactor és més gran de 50 atm. 

5. L’augment de temperatura fa augmentar el grau de dissociació de l’azida de sodi. 

Dades:   Masses atòmiques:  N = 14,0;  Na = 23,0 

R: 8,314 J·K-1·mol-1  =  0,082 atm·L·K-1·mol-1;  1 atm = 101,32 kPa = 1,01325 bar = 760 mm de Hg 
 
 a) 1 i 3  b) 2 i 4   c) 1, 4 i 5 d)  2, 4 i 5 e) 1 , 3 i 4  
 
 
 
 
 
10. Anomeneu o formuleu les substàncies següents: 
 

SUBSTÀNCIA                    ANOMENEU O FORMULEU 

Tiosulfat de plata  

CH3CHCBrCH3  

Zn(NO2)2  

CH3CH2COOC(CH3)3  

Arsenur de magnesi  



NOM I COGNOMS:_________________________________________________________________ 
 
TEMA:  
 
Indicadors àcid-base.  

Corba de valoració d’una base forta.  

Diferenciació entre punt final i punt d’equivalència d’una valoració.  



 

 



 


