
 

NJChM „Pažinimas“ 2-jų namų darbų 1 užduočių paketas 
Užduočių sprendimus reikia išsiųsti iki kovo 15 dienos adresu: 

Neakivaizdinė jaunųjų chemikų mokykla “PAŽINIMAS” 
LMNSC 

Žirmūnų g. 1b, 

LT-09101, Vilnius. 

 

 Prieš pradedant spręsti užduotis patartina atsisiųsti ir išnagrinėti McMurry „Chemistry“ 16 

skyrių:  

 

ftp://ftp.prenhall.com/pub/esm/sample_chapters/mcmurry/pdf/ 

  

Sakote, sunku skaityti svetima kalba? Pabandykite. Nebūtina išsiversti kiekvieną žodį. Pradžiai 

išnagrinėkite išspręstų uždavinių pavyzdžius. Sprendimuose kalbos nedaug. Išnagrinėkite 

iliustracijas, jų aprašus. Tada skaitykite pasirinktą paragrafą. Pradžioje bus sunku, bet kuo 

daugiau skaitysite, tuo lengviau darysis. Nepamirškite, kad ne šventieji puodus lipdo. 

Užduotys 

1. Izociano rūgštis gali būti sintetinama natrio izocianatą kaitinant su oksalo rūgštimi: 

2NaOCN + H2C2O4 → 2HCNO + Na2C2O4 

Koks bus tirpalo pH, jei 100 ml vandens ištirpinta visa izociano rūgštis, gauta sureagavus 

10,0 g natrio izocianato su 10,0 g natrio oksalato. Ka (HCNO) = 1,2∙10-4
. 

2.  Išrikiuokite šių medžiagų tirpalus pH didėjimo tvarka, jei jų koncentracija vandenyje lygi 

1,00 M: KOH, KNO3, (PH4)2SO4, FeSO4, NaC6H5O, NaOC2H5, HONH3ClO4, NaH2PO4 + 

HCl, H2SO4 + HI, NH4Cl + Sr(OH)2. 

3.  50,0 ml silpnos rūgšties HA tirpalo pH = 4,000. Kiek vandens reikia įpilti į šį tirpalą tam, kad 

pH būtų lygus 5,000? 

4.  Buferinis tirpalas pasižymi tuo, kad į jį pilant rūgšties ar bazės, tirpalo pH išlieka maždaug 

pastovus. Fosfato buferis gaminamas vandeny tirpinant Na2HPO4  ir NaH2PO4. 

a) Parašykite kuris junginys yra konjuguota bazė, o kuris - konjuguota rūgštis. 

b) Paaiškinkite, kaip buferinis tirpalas sumažina OH- jonų įtaką tirpalo pH. Parašykite tai 

apibūdinančią joninę lygtį. 

c) Paaiškinkite, kaip buferinis tirpalas sumažina H+ jonų įtaką tirpalo pH. Parašykite tai 

apibūdinančią joninę lygtį. 

d) Apskaičiuokite tirpalo pH, kai c(Na2HPO4) = 0,050 M c(NaH2PO4) = 0,010 M 

e) Kokiais santykiais reikia sumaišyti Na2HPO4 ir NaH2PO4, kad tirpalo pH būtų lygus 7? 

Nepamirškite, kad skiedžiant buferinius tirpalus jų pH nekinta. 

ftp://ftp.prenhall.com/pub/esm/sample_chapters/mcmurry/pdf/


5. Ar gaunamas buferinis 

tirpalas sumaišius tokius 

pačius tūrius: 

a) 0,10 M NH4
+ ir 

0,10 M NH3 

b) 0,10 M 

CH3COOH ir 

0,10 M NaOH 

c) 0,20 M 

CH3COOH ir 

0,10 M NaOH 

d) 0,10 M NaF ir 

0,75 M HF 

e) 0,10 M B(OH)3 

ir 0,10 M 

NaH2BO3 

f) 0,10 M 

CH3COO- ir 

0,75 M HCl 

g) 0,10 M B(OH)3 ir 0,10 M HCl 

h) 0,10 M C6H5NH3
+ ir 0,050 M NH3 

6. Jums duota CH3COONa  tirpalas ir 3mol CH3COOH. Juos sumaišius, gauta 100 mL buferinio 

tirpalo, kurio pH = 5.  Apskaičiuokite CH3COONa  molių skaičių.  

7.  Studentas titravo 25,00 mL 0,100 M HF tirpalo su 0,100 M NaOH tirpalu. Atlikus visus 

skaičiavimus, galiausiai jis gavo tokią titravimo kreivę.  

a) Apskaičiuokite pradinį rūgšties pH; 

b) Apskaičiuokite rūgšties pKa dviem skirtingais būdais. Grafike pažymėkite kreivės dalis, 

kuriomis rėmėtės atlikdami skaičiavimus; 

c) Paaiškinkite, kodėl ekvivalenčiame taške pH nėra lygus 7? Kas tai lemia? 

d)  Jei jūs patys atliktumėti šį eksperimentą, kaip ir kokiomis priemonėmis nustatytumėte, kada 

rūgštis buvo visiškai nutitruota?  

8. Silpnos bazės titravimas stipria rūgštimi yra panašus į silpnos rūgšties titravimą stipria baze. 

Jums duota 40,00 mL amoniako, kurio koncentracija 0,200 M. NH3 yra titruojamas 0,100 M 

druskos rūgšties tirpalu. 

a) Raskite pradinį NH3 pH; 

b) Raskite pH, kai bus nutitruota pusė amoniako tirpalo; 

c) Raskite pH ekvivalenčiame taške; 

d) Raskite pH kelių mL skirtumu į abi puses nuo ekvivalentaus taško; 

e) Išsirinkite dar, Jūsų manymu, reikalingus taškus titravimo kreivei ir sudarykite pH lentelę; 

f) Nubrėžkite NH3 titravimo kreivę. 



Skeletinės struktūros 

 

Kitoje sesijoje susidursite su organiniais junginiais. Organinių junginių struktūras popieriuje 

galima vaizduoti įvairiais būdais. Šiam tikslui bus naudojamos populiariausios - „skeletinės“ 

struktūrinės formulės.  

 

Skeletinių formulių braižymo taisyklės: 

 
 

• Anglies atomų grandinė braižoma pagal atomų hibridizaciją – sp3 ir sp2 – zigzagais, sp – tiesi 

• Nerašomos “C” raidės kiekvienam anglies atomui (nebent yra kažkokia priežastis) 

• Vandenilio atomai, prisijungę prie anglies atomų, nerodomi (nebent yra kažkokia 

priežastis) 

• Visos kitos funkcinės grupės nurodomos pilnai 

• Kai kurias funkcines grupes galima pakeisti sutartais trumpiniais 

 

9. Nubraižykite pateiktų junginių skeletines formules: 

 

a) CH3CH2CH2CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CO2H 

     
 

d) O(CH2CH2)2O 

 

10. Pavaizduokite visus angliavandenilius, turinčius septynis anglies atomus ir a) linijinę 

struktūrą b) šakotą struktūrą c) ciklinę struktūrą. 


