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 Puntuació màxima 120 punts 
 Temps màxim: 3 hores 
 
 
 
 
 
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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 XXIX OLIMPÍADA QUÍMICA 
 
 FULL DE RESPOSTES 
 
 
Nom i cognoms: 
 
Centre on curseu batxillerat: 
 
Signatura: 
 
 
 
A efectes únicament estadístics, i sense repercussió 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. Indiqueu quines de les proposicions següents són correctes: 

1. En els òxids, el nombre d’oxidació de l’oxigen és –2, per tant, s’escriu a la dreta de la fórmula. 

2. En els peròxids, el nombre d’oxidació de l’oxigen és –1, per tant, s’escriu a la dreta de la fórmula. 

3. L’ió hidròxid és OH–
. 

4. L’ió hidroni és H–. 

5. Tots els gasos constituïts pel mateix element formen molècules diatòmiques. 

6. El nombre màxim d’àtoms d’oxigen en els oxoàcids del segon període és quatre. 

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

 
2. Per al treball experimental cal emprar correctament el material volumètric i conèixer la seva precisió. 

Indiqueu quin utillatge caldria utilitzar per abocar exactament un volum de 50 mL d’una dissolució aquosa de 
nitrat de plata 0,0500 mol·L-1: 

1. Matràs aforat. 

2. Vas de precipitats. 

3. Proveta. 

4. Matràs erlenmeyer. 

5. Pipeta aforada. 
 

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

 

3. Un compost químic té una massa molar de 180 g·mol-1  i està constituït per carboni, hidrogen i oxigen. La 
seva combustió completa origina diòxid de carboni i aigua. En aquesta combustió el nombre de mols d’oxigen 
coincideix amb el nombre de mols de diòxid de carboni i també amb els d’aigua. Determineu la fórmula 
molecular d’aquest compost.  

Dades:  Masses atòmiques relatives:   H = 1; C = 12; O = 16 
 
  a) C4H4O8 b) C5H8O7 c) C6H12O6 d) C7H16O5 e) C8H20O4 

 
 

4. L’anàlisi elemental d’un àcid monopròtic, que conté només C, H i O, indica que els percentatges màssics de 
carboni i d’hidrogen són, respectivament, del 35,29% i del 5,88%. Una mostra de 0,3531 g d’aquest àcid es 
dissol en 50 mL d’aigua i es valora amb una solució d’hidròxid de sodi 0,110 mol·L-1 . Es consumeixen 23,6 mL 
per arribar al punt final de la valoració, utilitzant fenolftaleïna com a indicador. Quina és la fórmula molecular 
d’aquest àcid monopròtic? 

Dades:  Masses atòmiques relatives:   H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23 

  a) C2H4O4 b) C4H4O5 c) C4H8O6 d) C4H8O5 e) C5H8O5 

 

 



5. Tenint en consideració el fenomen de l’osmosi en membranes semipermeables i a partir de la mesura de les 
pressions osmòtiques en multitud de dissolucions diluïdes de soluts no volàtils, indiqueu quines de les 
proposicions següents són correctes: 

 
1. Sempre que la membrana separadora que s’utilitzi sigui semipermeable, la pressió osmòtica depèn de 

la seva naturalesa. 
2. La pressió osmòtica és directament proporcional a la concentració molar de solut. 
3. La pressió osmòtica d’una dissolució determinada es directament proporcional a la temperatura. 
4. A una temperatura determinada, dues dissolucions de diferent naturalesa amb idèntic nombre de 

mols de solut tenen la mateixa pressió osmòtica. 
5. Les dissolucions aquoses per a injecció intravenosa són isotòniques amb la sang per afavorir que els 

eritròcits absorbeixin l’aigua injectada.  
 

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

 

 

6. La font principal de fluorur d’hidrogen i d’altres sals de fluorur derivades és el mineral fluorita (fluorur de 
calci). El fluorur pot evitar la càries dental i sol utilitzar-se en la fluoració de l’aigua potable a concentracions 
inferiors a 1 ppm. El fluorur de sodi és la sal de fluorur més utilitzada en pastes dentífriques i col·lutoris. El 
fluorur de calci és un material emprat en instruments d’infraroig i ultraviolat, i també es fa servir com a fundent 
en la indústria metal·lúrgica.  
Quin és el pH a 25ºC d’una dissolució aquosa 0,01 M de fluorur de sodi i quina és la solubilitat (mg·L-1) del 
fluorur de calci en aigua a 25ºC? 

Dades a 25ºC:   Kw = 10-14;  Ka (àcid fluorhídric) = 10-3,2;   Ks (fluorur de calci) = 10-10,4  

 Masses atòmiques relatives: F = 19,0; Ca = 40,1 

 a) pH=7,6 i 16,8 mg·L-1 b) pH=7,6 i 0,37 mg·L-1    c) pH=2,6 i 16,8 mg·L-1  
 d) pH=2,6 i 0,37 mg·L-1 e) pH=8,1 i 0,49 mg·L-1 

 

 

7. 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. L’entalpia reticular del compost iònic és útil per predir el punt de fusió i la seva 
solubilitat en aigua. Quina serà l’entalpia reticular estàndard a 25ºC del fluorur de calci?   

Dades (a 1 atm i 25ºC):   ∆Hf0 (F(g)) = +158,0 kJ·mol-1;  ∆Hf0 (Ca(g)) = +193,0 kJ·mol-1;    
 ∆Hf0 (CaF2(s)) = –1214,6 kJ·mol-1 

  Energia d’ionització total del calci (Ca(g) → Ca2+(g)) = +1690,0 kJ·mol-1 
  Afinitat electrònica del fluor = –333,0 kJ·mol-1 

 
a) –172,6 kJ·mol-1   b) –2589,6 kJ·mol-1  c) –2922,6 kJ·mol-1    d) –3588,6 kJ·mol-1   e) –3921,6 kJ·mol-1 

 
 

 



8. Indiqueu quines de les proposicions següents són correctes.   
 

1. Els elements d’una mateixa columna tenen propietats químiques similars.  
2. L’element químic de nombre atòmic 14 és un gas noble. 
3. El K té un radi atòmic més gran que el Zn. 
4. El fluorur de sodi és un compost químic insoluble en aigua.  
5. Si la temperatura i el nombre de mols es mantenen constants, el volum d’un gas ideal és 

inversament proporcional a la seva pressió. 
6. Una radiació ultraviolada de longitud d’ona λ = 10-7 m és més energètica que una radiació de 

l’infraroig de λ = 10-5 m.  

Dades:  Nombres atòmics:  F = 9; Na = 11; K = 19; Zn = 30 
   

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

9. El diòxid de nitrogen és un dels gasos contaminants que es controlen periòdicament a les emissions dels 
motors d’explosió, les quals contribueixen a la pol·lució atmosfèrica de les grans ciutats. En un recipient de 10 L 
s’introdueix una mostra de diòxid de nitrogen i s’escalfa fins a 400ºC, sense variació de volum, per produir la 
reacció de dissociació a diòxid de nitrogen i oxigen. Quan s’assoleix l’equilibri es troba que la quantitat de diòxid 
de nitrogen gasós és de 13,8 g i la de monòxid de nitrogen de 3,0 g. Calculeu la constant de equilibri (Kp) a 
400ºC de la reacció:   2 NO2(g)  ⇄  2 NO(g) + O2(g). 

Dades: Masses atòmiques relatives: N = 14,0; O = 16,0  

 R: 8,314 J·K-1·mol-1  =  0,082 atm·L·K-1·mol-1;  1 atm = 101,325 kPa = 1,01325 bar = 760 mm Hg 
 

a) 3,1  b) 1,8 c) 2,2 d) 0,031 e) 0,018 



10. Anomeneu o formuleu les substàncies següents: 
 

SUBSTÀNCIA                    ANOMENEU O FORMULEU 

5-butil-1,3-ciclopentadiè  

Àcid disulfurós  

Cr2(HPO4)3  

CH2OH – CH = CH – C ≡ CH  

Nitrur d’alumini  



NOM I COGNOMS:  _____________________________________________________________ 
 
TEMA:  
 
Conceptes d’energia interna i d’entalpia d’una substància. 

Calor d’una reacció i interpretació com a variació d’energia interna o d’entalpia. 

Relació entre l’energia interna i l’entalpia d’una reacció. 



 

 



 


