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Neakivaizdinės jaunųjų chemikų mokyklos „Pažinimas“ stojamosios užduotys 

Atsiųsti išspręstas užduotis iki 2014 m. rugsėjo 15 d. adresu: 

Neakivaizdinė jaunųjų chemikų mokykla “PAŽINIMAS” 

LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALAUS ŠVIETIMO CENTRAS 

Žirmūnų g. 1b, 

LT-09101 Vilnius. 

 

1. Per parą maistui virškinti žmogaus skrandyje išsiskiria apie 800 ml skrandžio sulčių, kurių tankis 

1,065 g/cm3. Skrandžio sultyse druskos rūgšties masës dalis yra apie 0,45 %. Kokią masę 

valgomosios druskos (NaCl) per parą žmogaus organizmas sunaudoja skrandžio sulčių gamybai? 

 

2. Kokios masės ličio gabalėlį reikia įmesti į 100 g vandens, kad įvykus reakcijai būtų gautas 10 % 

ličio hidroksido tirpalas? 

 

3. Vandenilio sulfido masės dalis paviršiniuose vandenyse gali būti ne didesnė kaip 0,0001 % 

(sanitarinė norma). Todėl vandenilio sulfidu užterštas sieros kasyklų vanduo, prieš jį išleidžiant į 

atvirus vandens telkinius, yra valomas. Valymo metu iš 1 litro vandens pašalinus 25 mg H2S, 

valytas vanduo jau atitinka sanitarines normas. Kiek kartų viršijama sanitarinė norma nevalytame 

kasyklų vandenyje? 

Kita sieros kasykla tokį patį atidirbusį nevalytą vandenį išleidžia į upelį, kuriuo per sekundę prateka 

65 m3 vandens (debitas), jau turinčio 0,2 mg/l H2S. Kokį didžiausią nevalyto vandens tūrį (m3) per 

sekundę kasykla gali išleisti į upelį, kad dar nebūtų viršyta sanitarinė norma? 

 

4. Kalcio karbonatas ir natrio nitratas yra kaitinimui neatsparios medžiagos.  

a) Parašykite chemines lygtis, rodančias, kaip skyla  kalcio karbonatas ir kaip – natrio nitratas.  

b) Kalcio karbonato ir natrio nitrato mišinio bandinys buvo kaitinamas, kol jo masė nustojo keistis. 

Nustatyta, kad skilimo metu susidariusių dujų mišinio tankis 45 °C temperatūroje ir 1,5 atm slėgyje 

yra 1,92 g/l. Apskaičiuokite pradinio druskų mišinio sudėtį (masės %). Idealiųjų dujų būsenos lygtis 

pV=nRT, R=0,0821 l•atm/mol•K  

 

5. Techniniame natrio karbonate yra su rūgštimis nereaguojančių priemaišų. Jų masės daliai 

nustatyti atliktas toliau aprašytas bandymas. Pirmiausia 0,3240 g techninio natrio karbonato 

mėginys įdėtas į 50,00 mL 0,1280 M HCl tirpalo. Pasibaigus reakcijai tirpalas buvo rūgštinis. Jam 

neutralizuoti dar teko sunaudoti 30,10 mL 0,1220 M NaOH tirpalo. Apskaičiuokite priemaišų masės 

dalį techniniame natrio karbonate.  
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6. Vos tik atidarius limonado skardinę, jame pradeda formuotis burbuliukai. Kodėl taip atsitinka? 

Jei įpiltume limonadą į stiklinę ir leistumėm jai pastovėti kurį laiką, vis vien matytumėme 

besiformuojančius burbuliukus, tačiau ne tiek daug, kiek vos atidarius skardinę. Kas sukelia 

ilgalaikį burbuliukų formavimąsi? 

 

7. 5 gramai gliukozės, etanolio, izopropanolio, natrio chlorido ir amonio sulfatas buvo ištirpinti 200 

mL vandens penkiuose skirtinguose induose. Tirpalus atsitiktinai supilstė į 250mL cheminę stiklinę, 

250mL Erlenmeyer‘io kolbą, 600mL cheminę stiklinę, 500mL Erlenmeyer‘io kolbą ir 1L 

plokščiadugnę kolbą. Indai atsitiktinai buvo sužymėti nuo A iki E. 

Išsiaiškinkite, kuriame inde kokia medžiaga. Jums žinoma, kad: 

• Tirpalas didžiausiame inde turi aukščiausią virimo temperatūrą. 

• Gliukozė yra didžiausioje cheminėje stiklinėje. 

• Erlenmeyer‘io kolbose yra lakūs junginiai.  

• A inde yra joninis tirpalas. 

• Tirpalai pažymėti balsėmis yra cheminėse stiklinėse. 

• Junginys, kurio molekulinė masė yra mažiausia yra mažiausioje kolboje. 

• Druska, kurios tirpalas naudojamas medicinoje yra C inde 

• Tirpale B meždiaga, kurios metabolitas organizme – acetonas. 


