
NJChM „Pažinimas“ 1-jų namų darbų 2 užduočių paketas 
Užduočių sprendimus reikia išsiųsti iki gruodžio 20 dienos adresu: 

Neakivaizdinė jaunųjų chemikų mokykla “PAŽINIMAS” 
LMNSC  

Žirmūnų g. 1b,  
LT-09101 Vilnius. 

 
1. Išlyginkite šias redokso lygtis elektroniniu-joniniu metodu: 

a) Ag + KCN + O2 + H2O  KAg(CN)2 +KOH 

b) P2H4  PH3 + P4H2 

c) H2O2 + KMnO4 + HNO3   Mn(NO3)2 + O2 + KNO3 + H2O 

d) C12H22O11 + K2Cr2O7 + H2SO4  CO2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O 

 

2. HI dujas ištirpinus vandenyje gaunamas rūgštus tirpalas. Šiuo tirpalu buvo paveiktos įvairios žemiau 

nurodytos medžiagos. Nustatykite, ar vyksta cheminė reakcija. Jeigu vyksta – parašykite bendrąją, joninę ir 

sutrumpintą joninę reakcijos lygtį: 

 a)HCl(aq) 

 b) Ca(OH)2(aq) 

 c) BaCO3(k) 

 d) CH3CH2CH2CH2CH2CH=CH2(s) 

 e) NaF(aq) 

 f) KCl(aq) 

 g )CH3COOK(aq) 

 

3. Kalcio jonų kiekį kraujyje galima nustatyti naudojant šį metodą: pridedame į kraujo mėginį natrio 

oksalato, taip gaunamos kalcio oksalato nuosėdos, kurias vėliau atskiriame nuo mėginio ir ištirpiname 

rūgštyje, taip gaunant silpną oksalo rūgštį. Oksalo rūgštį titruojame su kalio permanganatu: 

KMnO4 + C2H2O4 +H2SO4  MnSO4 + CO2 + H2O + K2SO4 

a) Išlyginkite pateiktą oksidacijos redukcijos lygtį elektroniniu-joniniu metodu.  

b) Kiek miligramų Ca2+ jonų yra 10,0 mL kraujo mėginyje, jei titravimui sunaudota  

21, 08 mL 0,000988 M KMnO4 tirpalo? Sieros rūgšties imtas perteklius.  

 

4. Nusistovėjo pusiausvyra: CaCO3(k)  CaO(k) + CO2(d). Kaip pasikeistų CaCO3 masė, jeigu: 

a) į indą būtų papildomai įleista CO2;  

b) būtų sumažintas bendrasis sistemos slėgis; 

c) Dalis CaO(k) būtų išimta iš indo. 



5. Reakcijos PCl3(d) + Cl2(d)  PCl5(d)   Kc = 96,2 (400 K). Kokia bus pusiausviroji Cl2 koncentracija, jeigu 
pradinės koncentracijos buvo: PCl3  0,10 mol/L, Cl2 3,5 mol/L?  

 

6. 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.  
 
 
7. Koncentruota druskos rūgštis - tai 36,0% HCl tirpalas, kurio tankis 1,18 g/mL. Kiek mililitrų koncentruotos 
druskos rūgšties tirpalo reikia, gaminant 8,25 L tirpalo, kurio pH = 1,750?  
 
 

 

 


