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LIETUVOS MOKINIŲ CHEMIJOS OLIMPIADOS II TURAS  

2016 m. sausio 22 d.  

11-12 klasės užduotys  

Užduočių rinkinį sudaro 5 lapai, kuriuose pateikiamos 7 užduotys. Joms atlikti skiriamos 4 val. 
Nors 11 ir 12 klasės mokiniams pateikiamos vienodos užduotys, konkursas kiekvienai klasei 

vyksta atskirai. Bendras taškų skaičius 105. Rekomenduojame siųsti atrankai į III turą visus 

darbus, įvertintus 30 ir daugiau taškų. Sprendimai bus skelbiami internete: www.olimpiados.lt.  

Užduotis parengė:  S. V. Ašmontas S. Balkaitis, E. Gelžinytė, R. Raudonis, L. Šteinys, 

 

1 užduotis. Rūgštys 

Rūgštys skirstomos į stipriąsias ir silpnąsias. Pavyzdžiui, nitrato rūgštis HNO3 yra stiprioji, o etano 
CH3COOH silpnoji. Etano rūgšties jonizacijos konstanta yra 1,8·10–5. Rūgštys reaguoja su bazinių 

savybių turinčiomis medžiagomis – oksidais, hidroksidais ir kai kuriomis druskomis. 

a) Paaiškinkite, kuo silpnosios rūgštys skiriasi nuo stipriųjų. 

b) Parašykite bendrąsias ir sutrumpintas jonines lygtis, rodančias kaip natrio hidroksidas NaOH 

reaguoja su: i) nitrato rūgštimi; ii) etano rūgštimi. Kiekvienu atveju parašykite susidarančios 

druskos pavadinimą. 

c) Apskaičiuokite vandenilio jonų koncentraciją šiuose tirpaluose: i) 0,10 mol/L nitrato rūgšties; 

ii) 0,10 mol/L etano rūgšties. 

d) Tarkime, turime dviejų rūgščių – stipriosios HA ir silpnosios HB – vienodos molinės 

koncentracijos tirpalus. Nurodykite, kiek pasikeis vieno ir kito tirpalo pH (nurodykite, koks 
vienu ir kitu atveju bus ΔpH), jeigu abu tirpalus praskiesime taip, kad tirpaluose rūgšties molinė 
koncentracija dvigubai sumažės. 

e) Dviejuose mėgintuvėliuose buvo du tirpalai – viename kalio jodido KI, kitame kalio fosfato 
K3PO4, tik nežinia, kuriame kuris. Į abu tirpalus įpylus sidabro nitrato AgNO3, abiejuose susidarė 

geltonos nuosėdos – viename AgI, kitame Ag3PO4. Kadangi spalva vienoda, reikia atlikti 
papildomą tyrimą, kad nustatytume, kur kuris tirpalas buvo. Tam abejos nuosėdos buvo 

paveiktos praskiestos azoto rūgšties pertekliumi. Paaiškinkite, kaip veikiant azoto rūgštimi 

nustatoma, kur buvo jodidas, o kur fosfatas. Jeigu vyko cheminės reakcijos (arba viena reakcija), 

būtinai parašykite tos reakcijos (tų reakcijų) bendrąją ir sutrumpintą joninę lygtį(is). 

f) Viena iš apelsinų kvapą lemiančių medžiagų yra etano rūgšties ir atšakų neturinčio pirminio 

sočiojo alkoholio esteris. 69,8 % šio esterio masės sudaro anglis, 18,6 % deguonis ir 11,6 % 
vandenilis. Sudarykite šio esterio molekulinę bei sutrumpintą struktūrinę formules ir parašykite 

jo pavadinimą. Parašykite esterio susidarymo iš rūgšties ir alkoholio cheminę lygtį (jeigu 

nenustatėte, apie kokį alkoholį šnekama, rašykite lygtį su 1-propanoliu). 

(24 taškai) 
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2 užduotis. Riebalai 

Vasaros pabaigoje barsukai pradeda kaupti poodines riebalų atsargas. Jų prireiks įmigus žiemos miego 

– oksiduodamas riebalus organizmas gauna energijos. Be to riebalų sluoksnis mažai laidus šilumai, tad 

neleidžia organizmui atšalti. Augalų, pavyzdžiui rapsų, linų sėklose irgi yra riebalų, tad iš jų 

spaudžiami aliejai. Laboratorijoje tirti dveji riebalai A ir B, kurių sandara bei sutartiniai žymėjimai 

parodyti lentelėje: 

 
 H2C – O – CO – R1 
      | 
  HC – O – CO – R2 
      | 
 H2C– O – CO – R2 
 

 
H2C – O – CO – R1 
      | 
  HC – O – CO – R1 
      | 
 H2C– O – CO – R3 
 
 

 
R1 žymi   –(CH2)7CHCH(CH2)7CH3 
R2 žymi   –(CH2)7CHCHCH2CHCH(CH2)4CH3 
R3 žymi   –(CH2)16CH3 
 

           A               B       Žymėjimai 
  

a) Kambario temperatūroje vieni riebalai būna kietosios, kiti – skystosios būsenos. Nurodykite 
esminį sandaros skirtumą tarp šių riebalų molekulių. 

 b) Iš A riebalų galima pagaminti B. Nurodykite, kokią (kokias) medžiagas ir kokiomis 

sąlygomis reikia naudoti vykdant šį virsmą. Kokiai cheminių reakcijų klasei priskiriamas šis 

virsmas? Kaip šis virsmas susijęs su kai kurių rūšių margarino gamyba?  

 c) A riebalus paveikus natrio hidroksido tirpalu ir pakaitinus gaunamas alkoholis ir kitos 
medžiagos. Parašykite vykstančios reakcijos lygtį. Rašydami lygtį naudokite žymėjimus R1, R2, 
R3. Kaip vadinama čia aprašyta cheminė reakcija? Parašykite, kaip vadinamas susidaręs 

alkoholis. Nurodykite, kam naudojamos kitos (t.y. ne alkoholių klasės) šioje reakcijoje 

susidarančios medžiagos. 

 d) Alkoholis, kuris minimas c) dalyje, reaguoja su azoto ir sieros rūgščių mišiniu. Parašykite 

susidarančio organinio junginio sutrumpintą struktūrinę formulę. Kaip vadinamas šis junginys ir 
kam jis naudojamas? 

(13 taškų) 

 

3 užduotis. Malachitas 

Aristotelio laikas įsitvirtino požiūris, kad mineralai „auga“ Žemės gelmėse, dirbtinai jų susintetinti 

neįmanoma. 1799 m Prustas (J. Proust) susintetino mineralą malachitą Cu2(OH)2CO3 ir įrodė, kad tiek 
gamtinio, tiek sintetinio malachito sudėtis yra vienoda. Prustas tvirtino, kad tas pats junginys visada 

turi tokią pačią sudėtį, nesvarbu kaip tas junginys gautas. Tariami sudėties skirtumai atsiranda tik dėl 

priemaišų. Jei priemaišų nėra, junginio sudėtis yra nekintama. Prustas rašė, kad jis paėmęs 100 svarų 

vario ir paveikęs jį azoto rūgštimi. Į gautą tirpalą pripylęs natrio karbonato tirpalo ir gavęs 180 svarų 

malachito.   

a) Apskaičiuokite vario masės dalį malachite iš formulės Cu2(OH)2CO3 ir iš Prusto pateikto 

tyrimo aprašo. Apskaičiuokite Prusto matavimų santykinę paklaidą (laikykite, kad iš šiuolaikinės 

formulės apskaičiuota masės dalis yra visiškai tiksli).  
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b) Prustas varį pirmiausia veikė azoto rūgštimi. Parašykite ir išlyginkite šios sąveikos cheminę 

lygtį. Žinoma, kad Prusto laikais jau mokėta sintetinti koncentruotą azoto rūgštį, tad jis 

veikiausiai naudojo būtent tokią. 

c) Malachito sintezės reakcijos neišlyginta lygtis:  

Cu(NO3)2 + Na2CO3 + H2O  Cu2(OH)2CO3 + NaNO3 + CO2. 

Išlyginkite šią lygtį ir apskaičiuokite tūrį Na2CO3 tirpalo, kurio reikia 1 mol malachito 
susintetinti. Sintezei naudojamas 10% (masės) Na2CO3 tirpalas, kurio tankis 1,08 g/cm3. 

Siekiant nustatyti vario masės dalį susintetintame malachite, buvo atlikta toliau aprašyta analizė. 4,0 g 

susintetinto malachito įdėta į indą, kuriame buvo 0,250 L 0,300 mol/L koncentracijos azoto rūgšties. 

d) Parašykite cheminės reakcijos tarp malachito ir azoto rūgšties bendrąją lygtį; 

e) Apskaičiuokite medžiagų kiekius inde pasibaigus reakcijai. 

Pasibaigus reakcijai tirpalas buvo virinamas, kol liko tik kristalinė medžiaga. Tada likusi kristalinė 
medžiaga iškaitinta aukštoje temperatūroje. Susidarė juodi milteliai.  

f) Parašykite kaitinant vykusios juodų miltelių susidarymo cheminės reakcijos lygtį. 
g) Į juodus miltelius leidžiant vandenilio dujas susidarė grynas varis. Parašykite vario 

susidarymo iš juodų miltelių cheminę lygtį. Apskaičiuokite teoriškai turėjusio susidaryti vario 
masę. Nurodykite, ar pavyko išgauti visą varį, jei realiai gauto vario masė buvo 2,15 g? 

(21 taškas) 

 

4 užduotis. Beveik benzenas 

Aukštoje temperatūroje iš diborano B2H6 ir amoniako NH3 gaunamas neorganinis junginys (ByNyH2)3, 
kuris įdomus tuo, kad jo sandara panaši į benzeno sandarą. Žinoma, kad azotas sudaro 51,85% 
junginio (ByNyH2)3 masės.  

a) Nustatykite, kam lygus indeksas y formulėje (ByNyH2)3. 

b) Parašykite junginio (ByNyH2)3 susidarymo iš diborano ir amoniako išlygintą cheminę lygtį, 

jeigu žinoma, kad kitas šios reakcijos produktas yra dujos, kurių tankis yra pats mažiausias iš 

visų dujų. 

c) sudarykite junginio (ByNyH2)3 struktūrinę formulę. Žinoma, kad šiame junginyje nėra ryšių 

tarp to paties elemento atomų. 

(6 taškai) 

 

 

5 užduotis. Polistirenas 

Pažeidus dervamedžio žievę išsiskiria sultys, kurių sudėtyje yra nedidelis kiekis aromatinio 

angliavandenilio stireno C6H5–CH=CH2. Šiek tiek stireno yra cinamone, kavos pupelėse. Kadangi 

polimerizuojant stireną gaunamas vertingas polimeras polistirenas, sukurta pramoninė stireno gamybos 
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iš etilbenzeno technologija. Iš polistireno gaminamos pakuotės, vienkartiniai indai, šilumos izoliacijos 

priemonės.  

a) Parašykite šiuos kitimus rodančias chemines lygtis (organinius junginius užrašykite 

sutrumpintomis struktūrinėmis formulėmis):         etilbenzenas  stirenas  polistirenas 

b) Nustatyta, kad polistireno molinė masė M= 634400 g/mol. Apskaičiuokite polistireno 

polimerizacijos laipsnį. 

c) Gryno polistireno tankis 1,05 g/cm3. Iš jo gaminamas putplastis – polistirenas su oro 
burbuliukais. Putplastis labai gerai sulaiko šilumą, todėl naudojamas pastatams apšiltinti. Dėl oro 

burbuliukų putplasčio tankis yra tik 16,5 kg/m3. Apskaičiuokite, kokią tūrio dalį (procentais) 

putplastyje užima oras. 

d) Paaiškinkite, kodėl gamtosaugininkai rekomenduoja mažinti polistireno gamybą. 

e) Ar stirenui būdinga cis/trans izomerija? Atsakymą paaiškinkite. 

XIX-XX a. iš stireno buvo gaminamas vaistas nuo nemigos . Šio vaisto sintezės schema: 

C6H5–CH=CH2  
      1     
→    A 

     2      
→    C8H6 

      3      
→     vaistas nuo nemigos 

Schemoje ant rodyklių pažymėti skaičiai. Jie žymi medžiagas arba sąlygas: 

1– Br2 tirpalas 

2 – KOH ištirpintas etanolyje, kaitinimas, KOH kiekis daugiau kaip 2 kartus didesnis 

medžiagos A kiekį. 

3 – Vandeninis tirpalas, kuriame yra sieros rūgšties ir gyvsidabrio(II) sulfato 

f) Sudarykite schemoje nurodytų medžiagų A, C8H6 ir vaisto nuo nemigos struktūrines formules. 

Žinoma, kad vaistas nuo nemigos yra paprasčiausias įmanomas aromatinis ketonas. 

(12 taškų) 

 

6 užduotis. Elektrolizė 

Elektrolizė – tai ne tik pramoninis metalų gryninimo ar šarminių metalų gamybos procesas. Kiekvieną 

kartą, kai įjungiate krauti mobiliojo telefono bateriją, vykdote elektrolizę. Tekanti elektros srovė 

telefono baterijoje priverčia vykti reakcijas, kurios savaime nevyktų. Taip pagaminamos medžiagos, 

kurios vėliau reaguos ir gamins elektros srovę, reikalingą telefonui veikti. Telefono baterijų 

konstrukcija gana sudėtinga, tad išnagrinėkime paprastesnį elektrolizės atvejį. Platina – labai inertiškas 

metalas ir leidžiant elektros srovę nekinta. Todėl dvi platinos plokštelės padengtos variu. Ant 

kiekvienos platinos plokštelės buvo nusodinta po 10 g vario. Plokštelės panardintos į vario(II) chlorido 

tirpalą taip, kad visa variu padengta plokštelės dalis būtų skystyje. Vario(II) chlorido tirpalo masė 100 

g. Pradėjus leisti elektros srovę vyko tokios reakcijos: 

Cu2+ + 2e–   Cu   (1 reakcija) 

Cu – 2e–   Cu2+    (2 reakcija) 

a) Nurodykite, kuri iš parašytų reakcijų vyko prie katodo, o kuri prie anodo bei parašykite, kuri iš 

jų yra oksidacijos ir kuri yra redukcijos reakcija. 
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Po tam tikro laiko ant vieno iš elektrodų pradėjo vykti kita reakcija – ėmė skirtis chloro dujos. 

b) Parašykite šios reakcijos (chlorido jonų oksidacijos) dalinę lygtį ir nurodykite, prie kurio 
elektrodo ši reakcija vyksta. 

c) Pasibaigus elektrolizei iš viso išsiskyrė 4,00 litrai (n.s.) chloro dujų. Apskaičiuokite CuCl2 
masės dalį (procentais) pradiniame tirpale? 

Kiekybiškai elektrocheminius procesus apibūdina Faradėjaus dėsnis: m=k·I·t, kur m – išsiskyrusios 
medžiagos (mūsų nagrinėjamu atveju chloro) masė, k – medžiagos elektrocheminis ekvivalentas, I – 
elektros srovės stipris, t – elektrolizės laikas. 

d)  Apskaičiuokite, kiek laiko truko chloro dujų išsiskyrimas, jei žinoma, kad elektrolizė 

buvo atliekama naudojant 6 A srovės   stiprį, o Cl2 dujų    elektrocheminis    ekvivalentas 
k=3,68·10-4 g·A-1·s-1. 

e) Nurodykite, keliais gramais pasunkėjo elektrodas, ant kurio vyko pirmoji 1 reakcija. 

f) Aukščiau nurodytas chloro tūris, kuris buvo surinktas, kol pasibaigė elektrolizė. Parašykite, 

kaip galima nustatyti, kad mūsų nagrinėjamoje sistemoje jau nebevyksta elektrolizės procesai.  

(16 taškų) 

 

7 užduotis. Saugos oro pagalvės 

Automobiliuose montuojamos saugos oro pagalvės yra išgelbėjusios tūkstančius gyvybių. Šių pagalvių 

veikimo principas labai paprastas: įvykus avarijai, prasideda cheminė reakcija, kurios dujiniai 

produktai per labai trumpą laiką išpučia pagalvę. Vieno gamintojo oro pagalves išpučia mišinys, 

sudarytas iš trijų medžiagų X, C ir F. Mišinį įkaitinus iki maždaug 300 °C įvyksta reakcijos, kurios 
apibūdintos lentelėje: 

Reak
cijos 
Nr. 

Reakcijos lygtis 
(neišlyginta) 

Medžiagų apibūdinimas 

I X  A + B A – nenuodinga vieninė dujinė medžiaga; 
B – metalas, kurio junginiai liepsną dažo geltona spalva; 
B sudaro 35,4% X junginio masės. 

II B + C  A + D + E D ir E yra oksidai, kuriuose visi elementai yra dažniausiai 

pasitaikančių oksidacijos laipsnių; 
C yra druska; 
Į koncentruotą sieros rūgštį įdėjus vario ir C druskos, skiriasi 
aštraus kvapo rudos dujos. 

III D + F  G F – Žemės plutoje labiausiai paplitęs junginys; 
G junginyje deguonies masės dalis yra 31,2%. 

IV E + F  H H yra tos pačios klasės junginys, kaip ir G. 
 

a) Parašykite medžiagų X, A, B, C, D, E, F, G ir H chemines formules 

b) Parašykite išlygintas bendrąsias lygtis I, II, III ir IV. 

(13 taškų) 



 

LIETUVOS MOKINIŲ CHEMIJOS OLIMPIADOS II TURAS  

2016 m. sausio 22 d.  

11-12 klasės užduočių vertinimo instrukcija  

Pastabos:  

Skaičiavimo uždavinių atveju galimi kitokie sprendimo keliai. Jeigu jie yra logiški ir teisingi, vertinama 

tiek pat taškų, kaip nurodyta instrukcijoje. 

Trupmeninių taškų neskirti. 

 

1 užduotis. Rūgštys 

a) Silpnosios rūgštys skyla į jonus (jonizuojasi) tik iš dalies, o stipriosios skyla visiškai.  1 taškas 

b)  

i) NaOH + HNO3  NaNO3 + H2O    1 taškas 

NaNO3   natrio nitratas     1 taškas 

OH– + H+  H2O     1 taškas 

ii) NaOH + CH3COOH  CH3COONa + H2O   1 taškas 

CH3COONa  Natrio etanoatas   (priimtina ir natrio acetatas)  1 taškas 

OH– + CH3COOH  CH3COO– + H2O    1 taškas 

(taškai skiriame tik jei etano rūgštis parašyta nejonizuota forma)  

c) 

i) HNO3  H+ + NO3
– 

Nitrato rūgštis – stiprioji, tad visa rūgštis bus jonizuota ir vandenilio jonų koncentracija lygi pradinei 

rūgšties koncentracijai ir lygi 0,10 mol/L.   1 taškas 

ii) Etano rūgštis – silpnoji. Tad jonizacija vyksta tik iš dalies: 

CH3COOH ⇌ CH3COO– + H+ 

0,1-x ≈ 0,1          x               x 

𝑥2

0,1
= 1,8 · 10–5   ;   

vandenilio jonų koncentracija = x = √0,1 · 1,8 · 10–5 = 1,3·10–3 mol/L 2 taškai 

 

d) HA visiškai skyla į jonus. Vandenilio jonų koncentracija pradiniame tirpale c, praskiestame 0,5c 

ΔpH= –lg(0,5c) – (–lg c) = –lg 0,5 – lg c + lg c = lg 0,5 = 0,30 (padidėja per 0,3)  2 taškai 

 

HB ⇌ H+ + B– 

Vandenilio jonų koncentracija pradiniame tirpale =  √𝑐 · 𝐾 



Vandenilio jonų koncentracija praskiestame tirpale =  √0,5 · 𝑐 · 𝐾 

ΔpH= –lg √0,5 · 𝑐 · 𝐾 – (– lg √𝑐 · 𝐾 ) = – 
1

2
 lg 0,5 – 

1

2
 lg c·K + 

1

2
 lg c·K = – 

1

2
 lg 0,5 = 0,15 

                (padidėja per 0,15)   3 taškai 

 

e) AgI nereaguoja su azoto rūgštimi (lieka nuosėdos), o Ag3PO4 reaguoja su azoto rūgštimi, susidaro tik 

tirpūs produktai. Tad kur nuosėdos dingsta, buvo fosfatas, kur liek – jodidas.   1 taškas 

  

Ag3PO4 + 3HNO3  H3PO4 + 3AgNO3     1 taškas 

Ag3PO4 + 3H+  H3PO4 + 3Ag+      1 taškas 

(taškai skiriami tik jei fosforo rūgštis parašyta nejonizuota forma) 

 

f) Esterio molekulėje yra du deguonies atomai, todėl: 

100 g esterio yra 18,6 g deguonies 

x   g esterio  yra  32 g deguonies                         x = 172 g, vadinasi M(esterio)=172 g/mol 

 

Esteris:   CH3COO– CnH2n+1 

M(CH3COO) = 59 

M(CnH2n+1)= 172 – 59 = 113 

12n+2n+1 = 113    n= 8 

Molekulinė formulė:  C10H20O2   arba CH3COO– C8H17        

                                                    Šiuo ar kitu būdu surasta molekulinė formulė:  3 taškai 

Sutrumpinta struktūrinė formule: CH3COO(CH2)7CH3  (arba kitu pavidalu; jeigu pateikta pilnai struktūrinė 

formulė, taškai vis vien skiriami)     1 taškas 

 Oktiletanoatas.      1 taškas 

CH3COOH + HOC8H17  CH3COO– C8H17 + H2O    1 taškas 

Jeigu nepavyko surasti esterio formulės, tada rašoma lygtis su 1-propanoliu ir skiriamas 1 taškas kaip ir 

surasto alkoholio atveju. 

CH3COOH + HOC3H7  CH3COO– C3H7 + H2O  

 

2 užduotis. Riebalai 

a) Skystosios agregatinės būsenos riebalai pasižymi dideliu dvigubų ryšių skaičiumi, o kietos būsenos 

riebalai turi santykinai mažiau arba neturi dvigubų ryšių tarp anglies atomų.  1 taškas 

b) Nurodyta H2 ir slėgis, arba H2 su Ni, Pt, aktyvuotos anglies ar kitokiu katalizatoriumi.  1 taškas  

Tai hidrinimo reakcija.      1 taškas 



Viena iš margarino gaminimo technologijų – hidrinti skystus riebalus. Taip sumažinamas dvigubų ryšių 

skaičius ir skystieji riebalai paverčiami kietaisiais.    1 taškas 

 

 

c)  

 
 H2C – O – CO – R1 
      | 
  HC – O – CO – R2 
      | 
 H2C– O – CO – R2 
 

 
 
 
+ 3 NaOH   

 
 H2C – OH 
      | 
  HC – OH 
      | 
 H2C– OH 
  

 
  
 
+ R1COONa + 2 R2COONa 

       2 taškai 

Muilinimo reakcija (tinka ir muilinimas, arba šarminė (bazinė) hidrolizė).   1 taškas 

Susidaręs alkoholis glicerolis (tinka ir 1,2,3-propantriolis, 1,2,3-trihidroksipropanas, propantriolis). 

       1 taškas 

Susidarančios druskos yra muilas (plovimo priemonės).   1 taškas 

 

 
 H2C – O – NO2 
      | 
  HC – O – NO2 
      | 
 H2C– O – NO2 
 

 
 
 

       1 taškas 

Trinitroglicerolis  (arba nitroglicerolis, arba 1,2,3-trinitroksipropanas).  1 taškas 

Naudojamas: 

Sprogmenų gamybai      1 taškas 

Vaistas (širdies priepuolių atveju)     1 taškas 

 

3 užduotis. Malachitas 

a) w= 
128𝑔

222𝑔
× 100% = 57,7%   (tinka ir 0,577)    1 taškas 

(čia ir kitur vario atominė masė gali būti naudojama 63,5. Dėl to taškai nemažinami.) 

Iš Prusto duomenų 

w= 
100 𝑠𝑣𝑎𝑟ų

180 𝑠𝑣𝑎𝑟ų
× 100%= 55,6%   (tinka ir 0,556)    1 taškas 

santykinė paklaida = 
57,7−55,6

57,7
× 100% = 3,6% (tinka ir 0,036)   1 taškas 

b) 



Cu + 4HNO3  Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O 

Už teisingus reakcijos produktus     1 taškas 

Už teisingą išlyginimą      1 taškas 

 

c)  

2Cu(NO3)2 + 2Na2CO3 + H2O  Cu2(OH)2CO3 + 4NaNO3 + CO2.                              1 taškas 

1 mol malachito reikia 2 mol Na2CO3. 

2 mol× 106 g/mol = 212 g 

m(tirpalo) = 212 g /0,1 = 2120 g 

V(tirpalo) = 2120 g / 1,08 g/mL = 1963 mL  (arba 1,963 L) 

       3 taškai 

d) Cu2(OH)2CO3 + 4HNO3  2Cu(NO3)2 + 3H2O + CO2    

Už teisingus produktus       1 taškas 

Už išlyginimą       1 taškas 

e) n(malachito) = 4 g/ 222 g/mol = 0,018 mol 

n(HNO3) = 0,250 L× 0,300 mol/L =0,075 mol 

n(HNO3 sureagavusios) = 0,018 mol × 4 = 0,072 mol 

Pasibaigus reakcijai inde yra: 

0,018 mol × 2 = 0,036 mol    Cu(NO3)2 

0,075 mol – 0,072 mol = 0,003 mol HNO3 

       4 taškai  

 

f) 2Cu(NO3)2   2CuO + 4NO2 + O2 

Už teisingus produktus       1 taškas 

Už išlyginimą       1 taškas 

g)  CuO + H2  Cu + H2O     1 taškas 

n(Cu) = n(CuO) = n(Cu(NO3)2)= 0,036 mol 

m(Cu) = 0,036 mol× 64 g/mol = 2,3 g     2 taškai 

Ne, dalis vario buvo prarasta (2,15<2,3)     1 taškas 

 

 

4 užduotis. Beveik benzenas 

a) y galima apskaičiuoti pagal azoto masės dalį: ω(N) = 14y / (14y + 11y + 2) = 0,5185  =>  y=1, tad 

molekulinė formulė yra B3N3H6 arba (BNH2)3 



       3 taškai 

b) 3 B2H6 + 6 NH3 2 B3N3H6 + 12 H2      

Už H2 įrašymą produktuose     1 taškas 

Už išlygintą lygtį      1 taškas 

c) 

 

Pakanka vienos kurios nors iš aukščiau parašytų formulių. Formaliuosius krūvius nebūtina nurodyti. 

       1 taškas 

5 užduotis. Polistirenas 

a) 

 

 

  

 

+ H2 1 taškas 

 

n 

 

 

 

 1 taškas 

 

b) 

M(stireno) = 104 g/mol 
n = 634400/104 = 6100                                  1 taškas 
 

c) 

Galimi du sprendimo varianta – ignoruojant oro masę, arba atsižvelgiant į oro masę. Abu sprendimai 

laikomi teisingais ir skiriami visi taškai.                                             Už bet kurį sprendimą 3 taškai 

Ignoruojant oro masę: 



Tarkime, jog paimamas 1 kg gryno polistireno ir iš jo išpučiamas putplastis.  

V(polistireno) = 1000 g/1,05 g/cm3 = 952,4 cm3 = 0,9524 L 

V(putplasčio) = 1 kg/16,5 kg/m3 = 0,06061 m3 = 60,61 L                                   

polistireno tūrio dalis putplastyje = 0,9524 L/60,61 L = 0,0157 

oro tūrio dalis putplastyje = 1-0,0157 = 0,984 arba 98,4 tūrio % 

Atsižvelgiant į oro masę: 

Oro tankis pvz. n.s. = 29 g/ 22,4 L = 1,29 g/L 

Sudarome lygčių sistemą: 

V1 + V2 = 1000 L 

1050 g/L×V1 + 1,29 g/L×V2 = 16500 g 

 

Išsprendę gauname oro tūrį V2= 985,5 L, kas sudaro 98,5 % putplasčio tūrio. 

 

d) Polistirenas yra labai patvarus polimeras. Patekę į aplinką gaminiai iš polistireno ilgai nesuyra, teršia 

aplinką, kartais plastikiniai gaminiai sužaloja laukinius gyvūnus.  1 taškas 

 

e) Ne.        1 taškas 

Junginyje R–CH = CH2 vienas prie dvigubojo ryšio esantis anglies atomas turi du vienodus atomus (du 

vandenilius), tad sukeitus juos vietomis gausime tą pačią struktūrą. 

     Už aiškinimą  1 taškas 

                          

f) 

                     

                 A                            C8H6                         vaistas nuo nemigos          

           1 taškas                    1 taškas                  1 taškas                   

 

 

6 užduotis. Elektrolizė 

 



a) Prie katodo (1 reakcija)     1 taškas 

Tai redukcijos reakcija     1 taškas 

Prie anodo (2 reakcija)     1 taškas 

Tai oksidacijos reakcija     1 taškas 

b) 

2Cl– – 2e–  Cl2         1 taškas 

prie anodo      1 taškas 

c) 

n(Cl2) = 4,00 L/22,4 L/mol =  0,1786 mol 
CuCl2  Cu + Cl2  
n(CuCl2) = n(Cl2) = 0,1786 mol 
M(CuCl2) = 135 g/mol 
m(CuCl2) = 0.1786×135 = 24,1 g 
ω(CuCl2) = 24,1 g/100 g = 0,241 arba  24,1 %                        3 taškai 
 
d) 

Ik

m
t


  

M(Cl2) = 71.0 g/mol 
m(Cl2) = 0.1786 mol ×71 g/mol = 12,68 g 

min36  val1min965743
6·10·68,3

68,12
4




st               3 taškai 

 
 
e) 
Kol nesiskyrė chloras, visa ant anodo buvęs varis nutirpo ir nusėdo ant katodo. Dėl šio proceso katodas 

pasunkėjo 10 g (tiek vario buvo ant plokštelės, naudotos kaip anodas). 
 
Prie anodo pradėjus skirtis chlorui, prie katodo išsiskyrė papildomas kiekis vario (redukuoto iš tirpale 

buvusio vario(II) chlorido: 
 
n(CuCl2) = 0,1786 mol = n(Cu) 
M(Cu) = 64 g/mol 
m(Cu) = 0,1786 mol  × 64 g/mol = 11,4 g. 
 
Tad iš viso katodas pasunkėjo 10 g + 11,4 g = 21,4 g.    3 taškai 
 
f) Nurodyta kuri nors viena iš šių arba kitas logiškas požymis:  
Iš mėlynos vario jonų spalvos išblukimo 
iš staigaus srovės stiprio sumažėjimo 
iš to, kad katodo masė nebedidėja 
iš tai, jog nustoja skirtis chloro dujos     1 taškas 
 
 

  



7 užduotis. Saugos oro pagalvės 

 

 

X NaN3    1 taškas 
A N2    1 taškas 
B Na    1 taškas 
C KNO3    1 taškas 
D K2O    1 taškas 
E Na2O    1 taškas 
F SiO2    1 taškas 

G K2SiO3    1 taškas 
H Na2SiO3    1 taškas 
 

I  2NaN3 → 2Na + 3N2   1 taškas 
II  10Na + 2KNO3 → K2O + 5Na2O + N2  1 taškas 
III  K2O + SiO2 → K2SiO3   1 taškas 
IV  Na2O + SiO2 → Na2SiO3   1 taškas 
 

 

 


