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1. 7,53 g CaCl26H2O ir Ba(OH)28H2O mišinio ištirpinta vandenyje. Į gautą tirpalą įpylus sodos 

tirpalo perteklių, iškrito nuosėdos. Jos nufiltruotos, perplautos ir ištirpintos druskos rūgštyje. 

Išsiskyrė 672 cm
3
 dujų (n. s.). Apskaičiuokite kiekvienos medžiagos masės dalį (%) pradiniame 

mišinyje.  

(4 taškai) 

 

2. Kaip iš 10  druskos rūgšties tirpalo, kurio tankis 1,047 g/cm
3
, paruošti vieną litrą tirpalo, kurio 

pH  2? Aprašykite darbo eigą, nurodykite naudojamas priemones. 

(3 taškai) 

3. Vilnai dažyti naudojamas mėlynos spalvos dažiklis, kurio sudėtyje yra 5 % chromo. Dažiklio 

molekulėje yra vienas chromo atomas. Tekstilės pramonės įmonėje susidarė nuotekos, kuriose 

dažiklio koncentracija 0,1 mmol/l. Kokia bus chromo koncentracija išvalytose nuotekose ir ar 

tenkins aplinkosaugos reikalavimus (<0,4 mg/l), jeigu nuotekų valymo metu pašalinta 95 % 

dažiklio? 

 (3 taškai) 

 

4. Pagal pateiktas reakcijų lygčių schemas nustatykite medžiagą X ir baikite rašyti reakcijų lygtis: 

a) X + O2(d)   

b) X + Br2(aq)   

c) X + KOH(aq)   

d) X + FeCl3(aq)  S(k) + 

e) X + SO2(d)  S(k) + H2O(s)       (3 taškai) 

 

5. 500 cm
3
 talpos rutulys (n.s.) buvo pripildytas gryno deguonies ir pasvertas. Po to tomis pačiomis 

sąlygomis dalis deguonies jame pakeista ozonu ir rutulys vėl pasvertas. Paaiškėjo, kad masių 

skirtumas lygus 0,03 g. Nustatykite ozono masės dalį (%) dujų mišinyje. 

(3 taškai) 

 

6. Tvarkydamas laboratoriją, Tomas rado 10 užlydytų ampulių be užrašų su neorganinėmis 

medžiagomis. Remdamiesi medžiagų fizikinėmis savybėmis padėkite Tomui sudėlioti ampules į 

dėžutę pagal skyrelių pavadinimus: distiliuotas vanduo, chloras, koncentruota sulfato rūgštis, 

švinas, anglies(IV) oksidas, bromas, natrio karbonatas, aliuminis, siera, jodas. 
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(3 taškai) 

 

7. Fluoras – biologiškai aktyvus cheminis elementas, kurio nedidelis kiekis būtinas žmogaus 

organizmui. Kai fluorido jonų koncentracija geriamajame vandenyje mažesnė nei 0,5 mg/l, 

padidėja dantų ėduonies išsivystymo rizika. Tačiau kai jų koncentracija vandenyje didesnė nei 1,5 

mg/l, vaikų dantys gali būti pažeisti dantų ligos – fluorozės. Kokiu santykiu reikėtų sumaišyti 

vandenį, kuriame fluoridų koncentracija 0,3 mg/l, su vandeniu, kuriame jų koncentracija šešis 

kartus didesnė, kad gautume penkis litrus geriamojo vandens, kuriame fluoridų koncentracija 

optimali (0,6 mg/l)? 

(2 taškai) 

Iš viso: 21  taškas 


