
48-sios LIETUVOS MOKINIŲ CHEMIJOS OLIMPIADOS II TURAS 

2010 m. sausio 22 d. 

Uţduotims atlikti skiriamos 4 val. 

11-12 klasės uţduotys 

 

Nors 11 ir 12 klasės mokiniams pateikiamos vienodos uţduotys, konkursas kiekvienai klasei vyksta atskirai. 

Vertinimo komisijoms rekomenduojame siųsti atrankai į III turą visus darbus, įvertintus 30 ir daugiau taškų. 

Sprendimai bus skelbiami internete: www.olimpiados.lt ir www.chemija.mums.lt 

 

1 užduotis 

2,000 g mišinio, sudaryto iš bario hidroksido, kalio hidroksido ir natrio chlorido, paveikta 100,00 cm
3
 0,1000 mol/dm

3
 

sieros rūgšties tirpalo. Susidarė baltos nuosėdos. Šios nuosėdos atskirtos filtruojant ir išdţiovintos. Sausų nuosėdų masė 

0,450 g. Filtratui neutralizuoti prireikė 11,30 cm
3
 0,2000 mol/dm

3
 natrio hidroksido tirpalo.  

a) Parašykite visų vykusių reakcijų bendrąsias lygtis. 

b) Nustatykite kiekvienos pradiniame mišinyje buvusios medţiagos masę. 

c) Apskaičiuokite, kiek pradinio mišinio masės procentų sudarė: i) bario jonai; ii) kalio jonai; iii) natrio jonai.  

(12 taškų) 

 

2 užduotis 

Visi šiame uţdavinyje aprašyti bandymai buvo atlikti 25 °C temperatūroje ir 1 atm slėgyje. Ţinoma, kad tokiomis 

sąlygomis dujų molinis tūris yra 24,0 dm
3
/mol. Uţdarame 12,0 dm

3
 tūrio reaktoriuje buvo metano ir chloro dujų 

mišinys, kurio tankis 0,896 g/dm
3
.  

a) Apskaičiuokite dujų mišinio sudėtį masės procentais. 

Apšvitinus dujų mišinį ultravioletine šviesa, įvyko cheminė reakcija.  

b) Parašykite vykusios reakcijos bendrąją lygtį bei lygtis, rodančias reakcijos mechanizmą. 

Pasibaigus reakcijai į reaktorių įpilta 25,0 cm
3
 vandens. 

c) Apskaičiuokite, koks bus susidariusio tirpalo pH. 

Po to į reaktorių buvo įberta 4,50 g natrio hidroksido ir palikta ilgesniam laikui. 

d) Parašykite vykusių reakcijų bendrąsias lygtis ir apskaičiuokite, koks bus reaktoriuje esančio tirpalo pH įvykus 

visoms galimoms reakcijoms. 

Skaičiuodami laikykite, kad susidarančių tirpalų tūris išlieka 25,0 cm
3
. 

        (16 taškų) 

 

3 užduotis 

10,00 g geleţinė plokštelė įmerkta į 200,0 g 8,00% vario(II) sulfato tirpalo. Po kurio laiko iš tirpalo ištrauktos ir 

išdţiovintos plokštelės masė buvo padidėjusi 0,80 g. Nustatykite: 

a) ar visas vario(II) sulfatas sureagavo? 

b) kokia druska (paţymėkime ją X) yra tirpale po reakcijos? Kokia jos procentinė koncentracija? 

Druskos X tirpumas yra 30 g bevandenės druskos 100-e gramų vandens. 

c) Kiek gramų bevandenės druskos X reiktų papildomai įdėti į tokį tirpalą (gautą ištraukus plokštelę), kad jis 

taptų sočiuoju? 

Didelė dalis druskų iš persotintų tirpalų kristalizuojasi sudarydamos kristalohidratus. 

d) Druska X sudaro kristalohidratą, kuriame vandens masės dalis yra 45,32%. Sudarykite šio krisalohidrato 

formulę.  

e) Į tirpalą, gautą ištraukus plokštelę, papildomai įdėta 100 g bevandenės druskos X ir pašildyta, kol visa druska 

ištirpsta. Po to tirpalas vėl ataušintas iki pradinės temperatūros. Kiek gramų druskos X kristalohidrato 

išsikristalina? 

(13 taškų) 

 

4 užduotis 

Daugelis karboksirūgščių šiek tiek tirpsta aromatiniuose tirpikliuose. Dalis rūgšties molekulių dimerizuojasi – sudaro 

agregatus iš dviejų karboksirūgšties molekulių.  

a) Sudarykite brėţinį, rodantį tokio dimero sandarą. Kaip pavyzdį galite naudoti etano rūgštį. Paaiškinkite šių 

dimerų susidarymą. 

Karboksirūgštis HX ištirpinta metilbenzene. Šios rūgšties dimerizacijos reakcijos pusiausvyros konstanta K=16,4. 

b) Kiek procentų rūgšties dimerizuosis, jeigu jos pradinė koncentracija buvo 7,24·10
–5

 mol/dm
3
. 

(10 taškų) 

  



5 užduotis 

Parašykite nurodytus kitimus atitinkančias chemines lygtis. Parašykite organinių medţiagų struktūrines formules ir 

pavadinimus. 

 C2H4  C2H6O  C2H4O  C2H4O2 

         (7 taškai) 

 

6 užduotis 

Vienam moliui ryšių nutraukti reikalinga energija vadinama ryšio energija. Kai kurių ryšių energija, išreikšta kJ/mol, 

yra: C–H (413); O–H (463); C–C (348); C–O (358); C=O (799); O=O (495). Vertinant alternatyvius energijos šaltinius 

vienas iš svarbių kriterijų yra energijos kiekis, gaunamas deginant vienus arba kitus degalus. Jau senokai be benzino ir 

dyzelino automobiliuose naudojamos dujos (propanas arba butanas), benzinas maišomas su alkoholiais, pvz., etanoliu.  

a) Energija išgaunama variklio cilindruose deginant dujinį degalų ir oro mišinį. Parašykite variklyje vykstančios 

degimo reakcijos lygtį, jeigu degalai yra i) propanas C3H8; ii) etanolis C2H5OH. Nurodykite medţiagų 

agregatines būsenas. 

b) Apskaičiuokite, kiek energijos išsiskiria variklyje sudeginus i) vieną kilogramą propano; ii) vieną kilogramą 

etanolio. 

c) Automobilių techninės apţiūros metu tikrinama anglies monoksido CO koncentracija išmetamosiose dujose. 

Kokiomis sąlygomis variklyje gali susidaryti anglies monoksidas? Kodėl kontroliuojama CO koncentracija 

išmetamosiose dujose? 

d) Anglies monoksido molekulė CO yra ypač patvari. 1 moliui CO ryšių nutraukti sunaudojama apie 1075 kJ 

energijos. Sudarykite CO molekulės elektroninę formulę ir paaiškinkite tokią didelę ryšio energiją šioje 

molekulėje. 

e) Automobilio dujų išmetimo sistemoje būna įmontuoti katalizatoriai. Kam jie reikalingi? Kokios cheminės 

reakcijos gali vykti šiuose katalizatoriuose. 

f) Sprendţiant energetines problemas buvo sukurtos biodyzelino gamybos technologijos. Biodyzeliną galima 

gaminti, pvz., iš rapsų aliejaus. Schemiškai biodyzelino gamybos procesą galima pavaizduoti taip: aliejus  

riebalų rūgštys  esteriai. Parašykite nurodytą schemą atitinkančias reakcijų lygtis. Alkanų radikalus riebalų 

rūgštyse ţymėkite R raide. Tarkime, kad gaminami metilo esteriai. Nurodykite, kokie yra įprastinio dyzelino 

keitimo biodyzelinu privalumai. 

(20 taškų) 

 

7 užduotis 

Amino rūgščių seka peptiduose nurodoma vartojant pavadinimų trumpinius, pvz., Tyr-Ser-Pro rodo, kad tripeptido 

aminorūgščių seka yra tirozinas, serinas ir prolinas. Seka uţrašoma taip, kad kairiojoje pusėje būtų peptido galas, 

pasibaigiantis amino grupe, o dešiniojoje pusėje pasibaigiantis karboksigrupe. Hidrolizuojant tetrapeptidą gautas ţemiau 

nurodytų aminorūgščių ir dipeptidų mišinys. Prie aminorūgščių formulių nurodyti šių junginių trivialieji pavadinimai ir 

jų trumpiniai:  

 

NH2–CH2–COOH              NH2–CH–COOH                 NH2–CH–COOH               

                                                      |                                            | 

                                                    CH3                              CH3–CH–CH3 

Glicinas Gly                          Alaninas Ala                        Valinas Val 

 

 

NH2–CH2–CO–NH–CH–COOH                   NH2–CH–CO–NH–CH2–COOH              NH2–CH–CO– NH–CH2–COOH   

                                   |                                              |                                                                 | 

                        CH3–CH–CH3                                  CH3                                                  CH3–CH–CH3                                

 

 

a) Sudarykite sisteminius glicino, alanino ir valino pavadinimus 

b) Vartodami trumpinius uţrašykite hidrolizuoto tetrapeptido aminorūgščių seką. 

(8 taškai) 

 

8 užduotis 
Nustatykite medţiagas A, B, C, D, E, F ir G. Ţinoma, kad A yra vieninė medţiaga. Išlyginkite reakcijų lygtis. 

 

A + O2  B 

B + H2O  KOH + C + D 

KMnO4 + C + H2SO4  E + K2SO4 + H2O + D 

K2Cr2O7 + C + H2SO4  F + K2SO4 + H2O + D 

F + KClO3 + KOH  G + KCl + K2SO4 + H2O 

K2Cr2O7 + KOH  G + H2O 

         (14 taškų) 


