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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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 XXVI 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. L’element A de nombre atòmic Z = 11 es combina amb l’element B (Z = 35) per donar un 
compost AB que és un sòlid cristal·lí de color blanc que té aplicacions farmacològiques com a 
hipnòtic i sedant. L’element C (Z = 6) es combina amb l’element D (Z = 1) per donar un compost 
CD4 que és el component majoritari del gas natural. Indiqueu de les proposicions següents totes 
les que són correctes: 

1. El punt d’ebullició de CD4 és menor que el d’AB. 

2. AB i CD4 són solubles en aigua i en tetraclorur de carboni. 

3. A 1 atm i 20ºC, AB és un líquid i CD4 és un gas.  

4. El moment dipolar de CD4 és nul.    

5. A 1 atm i 20ºC, ni AB ni CD4 condueixen el corrent elèctric.  

  

 a) 1, 3, 4 i 5  b) 1, 4 i 5  c) 2, 3 i 5      d) 1 i 4     e) 2 i 5 
 
 
2. La matèria que ens envolta pot estar constituïda per substàncies elementals o compostes (pures 

o en mescles i amb diferents graus d’homogeneïtat). Indiqueu de les proposicions següents totes 
les que són correctes:  

1. El iode és un compost diatòmic. 

2. L’oli de cuinar és un compost pur.  

3. El líquid anticongelant emprat en el circuit refrigerant d’un automòbil és una mescla 
homogènia de substàncies compostes.     

4. El fum d’una xemeneia de llenya és una mescla heterogènia de substàncies elementals i 
compostes.  

5. L’acer inoxidable de les cassoles per cuinar és una mescla homogènia de substàncies 
elementals pures.  

 

 a) 1, 2 i 3  b) 2, 3 i 5  c) 3, 4 i 5      d) 1 i 4     e) 3 i 5 
 
 
 
3. Es crema completament amb excés d’aire una mostra d’1,496 g d’un compost orgànic, constituït 

per carboni, hidrogen i oxigen, i s'obtenen 2,274 g de diòxid de carboni i 0,465 g d’aigua. En 
estat gasós la seva densitat respecte a la de l'aire és de 2,00, en les mateixes condicions de 
pressió i temperatura. Digueu de quin compost orgànic es tracta. 
 
Dades:  Considereu, a efectes d’aquest càlcul, que la composició molar de l’aire és: 21% 

d’oxigen, 78% de nitrogen i 1% d’argó. 

 Masses atòmiques:  H = 1;  C = 12;  N = 14;  O = 16;  Ar = 40  
 

a) acetilè b) etandial c) propanal  d) propanona e) àcid propanoic 

 

 



4. El Reglament CLP sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles 
químiques perilloses s’introdueix a la Unió Europea com a un nou sistema per classificar i 
etiquetar els productes químics. Es basa en el Sistema Globalment Harmonitzat de les Nacions 
Unides (SGA) que modifica el reglament europeu (CE) nº 1907/2006 (REACH). En relació a 
l’anterior reglamentació, s’han modificat els pictogrames (ara son 9 en lloc dels 7 anteriors) i les 
frases de risc (R) i de seguretat (S) passen a denominar-se frases de perillositat (H) i de 
precaució (P), respectivament. Digueu quins dels pictogrames següents són els més adients per 
a l’etanol absolut (EtOH) i l’hidròxid de sodi en llenties (NaOH): 

 

1  
explosiu 

2  
inflamable 

3  
comburent 

4  
gas 

5  
corrosiu 

     
     

6  
toxicitat 

aguda 

7  
irritació 

cutània 

8  
perillós per 

aspiració 

9  
perillós pel 
medi ambient  

 

    

 

 

a) EtOH → 1 b) EtOH → 3 c) EtOH → 7 d) EtOH → 8 e) EtOH → 2 
    NaOH → 6     NaOH → 4     NaOH → 9     NaOH → 6     NaOH → 5 

 

 

 
5. Per al treball experimental cal saber identificar el material volumètric, la seva utilització i el seu 

grau de precisió. Es volen preparar 500,0 mL d’una solució de clorur de potassi de concentració 
8,0 mg de catió potassi per litre. Per fer-ho es pesa una quantitat de clorur de potassi sòlid, es 
dissol amb aigua en un recipient de 100 mL i una vegada dissolt, es dilueix amb aigua fins a un 
volum exacte de 250,0 mL. S’agafen 10,0 mL d’aquesta solució i es dilueixen fins al volum 
exacte final de 500,0 mL.  

 Calculeu la quantitat de clorur de potassi necessari i indiqueu el material utilitzat (el volum en 
mil·lilitres s’indica entre parèntesi). 

Dades:   Masses atòmiques: Cl = 35,5; K = 39,1 
 

a)  190,8 mg; vas de precipitats (100), matràs aforat (250), pipeta aforada (10) i matràs aforat (500).   

b)  100,0 mg; vas de precipitats (100), matràs aforat (250), proveta (10) i matràs aforat (500). 

c)  7,6 mg; proveta (100), matràs aforat (250), pipeta aforada (10) i matràs aforat (500).    

d)  100,0 mg: vas de precipitats (100), matràs aforat (250), pipeta aforada (10) i matràs aforat (500).   

e)  190,8 mg; vas de precipitats (100), matràs aforat (250), proveta (10) i matràs aforat (500).    
 
 



6. La legislació relativa a higiene i salut laboral estableix un límit màxim de 40 mg d’amoníac per 
m3 d’aire en un lloc de treball. Per dur a terme el control rutinari del nivell d’amoníac en 
l’atmosfera d’una fàbrica, es fan passar 120 L d’aire a través d’un excés d’àcid clorhídric 
contingut en 100 mL d’una solució d’àcid clorhídric 0,0215 M on té lloc la reacció següent: 

NH3 (g) + HCl (aq) → NH
4
Cl (aq) 

La valoració de l’àcid sobrant requereix 13,06 mL d’hidròxid de sodi 0,0657 M. Calculeu la 
concentració d’amoníac (mg m-3) en l’aire de la fàbrica. 

Dades:   Masses atòmiques: H = 1,0; N = 14,0; Cl = 35,5 

 a) 0,183   b) 0,305   c) 141,7       d) 183,0       e) 304,6 

 

7. Els càlculs renals, popularment coneguts com a pedres en el ronyó, són en la majoria dels casos 
(>90%) sals de calci i/o magnesi poc solubles que es formen a partir de substàncies presents a 
l’orina. En canvi, altres substàncies poc solubles com el carbonat de calci, que es troba en forma 
de cristalls en l’òrgan de l’equilibri de l’oïda interna, són essencials per a la salut humana.  
L’anàlisi d’un càlcul renal d’un malalt amb infecció del tracte urinari indica que està constituït per 
cristalls de fosfat d’amoni i magnesi hexahidratat (un tipus d’estruvita). En relació amb la 
solubilitat en aigua d’aquesta estruvita, quines de les afirmacions següents són correctes: 

1. La solubilitat augmenta en presència d’àcid clorhídric 1 mol L-1. 
2. La solubilitat augmenta en presència de clorur d’amoni 1 mol L-1. 
3. La solubilitat augmenta en presència clorur de magnesi 1 mol L-1. 
4. La solubilitat augmenta en presència d’àcid acètic 1 mol L-1. 
5. La solubilitat augmenta en presència d’una dissolució d’àcid acètic 1 mol L-1 + hidròxid de 

sodi 0,5 mol L-1. 
6. La solubilitat augmenta en presència de fosfat de sodi 1 mol L-1. 
7. La solubilitat augmenta en presència d’EDTA 1 mol L-1, que és un agent complexant de 

l’ió magnesi. 

Dades:   pKa (àcid acètic) = 4,75 
  

 a) 3, 5 i 6     b) 2, 3 i 6   c) 1, 2, 3 i 7       d) 1, 4, 5 i 7      e) 1, 2, 4 i 6 

 
8. Una de les fonts primàries d’energia del món animal són les plantes, les quals proporcionen la 

major part dels nutrients necessaris. Les plantes són capaces de fixar diòxid de carboni i aigua 
mitjançant l’absorció de fotons de la llum fabricant alguns carbohidrats essencials mitjançant la 
fotosíntesi, la qual podria ser definida, de manera simplificada, com la conversió de l'energia 
solar en energia química. Els glúcids com ara la glucosa i el midó són els principals productes 
d’aquesta transformació. La clorofil·la de les plantes verdes és un pigment fotosintètic que 
absorbeix l’energia solar per sintetitzar glucosa (C6H12O6) a partir de diòxid de carboni i aigua, 
alliberant-se oxigen com a producte de la reacció.  
Calculeu l’energia, en kJ, necessària per produir 2,5 g de glucosa, tenint en compte que el 
rendiment energètic del procés és d’un 75%. 

 
Dades a 25ºC: CO2 (g) H2O (l) C6H12O6 (s) 
∆∆∆∆Hf

0 (kJ mol -1): -393,5 -285,5 -1274,4 

Masses atòmiques:    H = 1,0;     C = 12,0;     O = 16,0;  
  

  a) 11,0   b) 29,2  c) 51,8  d) 74,3   e) 99,0  
 



9. El tetraclorur de carboni és un compost químic de síntesi, líquid a temperatura ambient, que 
s’utilitza en la industria com a refrigerant, desengreixant, desinfectant, plaguicida i fungicida. 
És tòxic per inhalació, ingestió i contacte amb la pell. En degradar-se forma també 
substàncies químiques perjudicials per al medi ambient. Per aquestes raons la seva utilització 
ha anat disminuint gradualment.      
Tenint en compte les propietats derivades dels àtoms constituents, dels tipus d’enllaç i de la 
geometria molecular, indiqueu quines de les proposicions següents són correctes: 

1. El nombre atòmic del carboni és 6 i la seva configuració electrònica és 1s22s22p2. 

2. El nombre atòmic del clor és 17 i la configuració electrònica de l’ió clorur és 
1s22s22p63s23p5. 

3. Els enllaços intramoleculars del tetraclorur de carboni són polars perquè 
l’electronegativitat del carboni és més gran que la del clor.  

4. La molècula del tetraclorur de carboni és polar. 

5. La molècula del tetraclorur de carboni té la mateixa geometria que la del metà. 

6. El tetraclorur de carboni és més soluble en benzè que en aigua. 
 
 a) 1, 2 i 3  b) 1, 5 i 6 c) 3, 4, 5 i 6   d) 1, 2, 5 i 6     e) 2, 3, 4 i 6 

 
 
 
 

10. Anomeneu o formuleu les substàncies següents: 
 

SUBSTÀNCIA                    ANOMENEU O FORMULEU 

Àcid cròmic  

CH3CHCHCHO  

NH4Ce(NO3)5  

CH3CH2CONH2  

Peròxid de bari  



NOM I COGNOMS:  _____________________________________________________________ 
 
TEMA:  
 
Solubilitat i producte de solubilitat de compostos iònics poc solubles.  

Influència de les reacciones àcid-base i de formació de complexos en la redissolució de precipitats. 



 

 



 


