
NJChM „Pažinimas“ 1-jų namų darbų 1 užduočių paketas 
Užduočių sprendimus reikia išsiųsti iki lapkričio 30 dienos adresu: 

LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS  
Neakivaizdinė jaunųjų chemikų mokykla „Pažinimas“ 

Žirmūnų g. 1b, LT-09101, Vilnius 
Sveiki, 
 
Namų darbų užduotyse pastebėsite uždavinį, kuriame reiks išlyginti redokso lygtis. Neišsigąskite! Nors Jūs to 
nesimokėte per sesiją, bet galite išmokti savarankiškai.  
 
Atsisiųskite papildomos medžiagos paketą iš: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/40796303/Pazinimo%20I%20sesijos%20ND%201%20paketas.rar 
  
 
Jame rasite: 
 
1) PPT prezentaciją apie redokso lygčių lyginimą 
 
2) redokso lygčių lyginimo užduočių (jų neprivaloma atsiųsti išlygintų, tiesiog tai papildomos užduotys 
pasitreniravimui). 
 
Daugiau informacijos apie redokso lygčių lyginimą rasite 12 klasės Rimanto Raudonio vadovėlyje "Bendroji 
chemija", taip pat angliškos McMurry knygos 4.10 skyriuje (kurią galite atsisiųsti nemokamai iš 
ftp://ftp.prenhall.com/pub/esm/sample_chapters/mcmurry/pdf/ ) 
 
Sėkmės sprendžiant namų darbus! 
 
"Pažinimo" organizatoriai 
 

Namų darbų užduotys 

1. Išlyginkite šias redokso lygtis elektroniniu-joniniu metodu: 

a) As2S3 + K2Cr2O7 + H2SO4  H3AsO4 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + SO2+ H2O 
 

b) H2O2 + CrCl3 + KOH   K2CrO4 + KCl + H2O 

c) Na2S2O3 + Br2 + NaOH  NaBr + Na2SO4 + H2O 

2. Į cheminę stiklinę yra įberiama 10 g AgNO3 bei 5 g NaCl druskų, skiedžiama iki 1 L tūrio. Kokie jonai bus 

tirpale ir kokios bus jų koncentracijos, įvykus reakcijai? 

3. Parašykite ir išlyginkite cheminę lygtį, rodančią, kaip iš vienos medžiagos gauti kitą: 

a) LiOH  Li2SO4 

b) H3PO4  K3PO4 

c) Ba(OH)2  Ba(NO3)2 

d) HBr  CaBr2 

4. 9,30×10-3 molio vandenilio jodido HI buvo patalpinta į tuščią 2,00 L tūrio indą, užsandarinta ir pakaitinta 

iki 1000 K temperatūros. Nusistovėjus cheminei pusiausvyrai, jodo koncentracija buvo 6,29×10-4 M.  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/40796303/Pazinimo%20I%20sesijos%20ND%201%20paketas.rar
ftp://ftp.prenhall.com/pub/esm/sample_chapters/mcmurry/pdf/


a) Apskaičiuokite reakcijos pusiausvyros konstantą Kc ir Kp  1000K temperatūroje: 2HI(d)↔ I2(d)+H2(d). 

Reakcija endoterminė. 

b)  Kaip reikia paveikti reakcijos mišinį, kad padidintume HI disociacijos laipsnį?  

c) Apskaičiuokite kiekvienos medžiagos pusiausvyrajį dalinį slėgi ir bendrąjį  pusiausvyrosios sistemos 

slėgį atmosferomis. 

 

5. Tam tikroje temperatūroje reakcijos PCl5(d)↔ PCl3(d)+Cl2(d) pusiausvyros konstanta Kc yra lygi 5,8×10-2. 

a) Raskite pusiausvyrasias visų medžiagų koncentracijas, jei pradžioje buvo tik PCl5, ir tos medžiagos 

pradinė koncentracija buvo 0,160M.  

b) Tos pačios reakcijos Kc 600 K temperatūroje yra lygi 7,7, o 700 K temperatūroje Kc yra lygi 46,9. Ar ši 

reakcija egzoterminė ar endoterminė? Paaiškinkite savo pasirinkimą. 

 

6. Suskaičiuokite kiek procentų rūgšties disocijavo šiuose tirpaluose : 

a) 0,50M etano rūgšties Ka= 1,8*10-5 

b) 0,050M etano rūgšties Ka= 1,8*10-5 

c) 0,0050M etano rūgšties Ka= 1,8*10-5 

d) Naudodamiesi La Chatelier’s principu paaiškinkite, kodėl mažinant rūgšties koncentracija skilimo 

laipsnis didėja. 

e) Nors skilimo laipsnis ir didėja nuo mišinio a iki c, bet H+ jonų koncentracija mažėja. Kodėl ? 

 

7. Kokią masę NaOH(K) reikia įdėti į 1,0L 0,050M NH3 tirpalą norint užtikrinti, kad NH3 jonizacijos laipnis 

nebūtų didesnis negu 0,0010% ? Laikykite, kad dedant NaOH tūris nekinta. 

 


