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CHEMINIS EKSPERIMENTASCHEMINIS EKSPERIMENTAS
1.1. Cheminiai indai, priemonės ir jų paskirtis1.1. Cheminiai indai, priemonės ir jų paskirtis

Mėgintuvėlis Kondensatorius (šaldytuvas) Pipetė Biuretė

Kokybinėms reakcijoms 
atlikti Garams kondensuoti

Nedideliam, 
tiksliam skysčio tūriui 

matuoti

Tiksliam 
skysčio tūriui matuoti 

titruojant

Cheminė stiklinė Viurco kolba

Tirpalams ruošti, 
cheminėms reakcijoms 

atlikti, galima kaitinti
Medžiagoms kaitinti 

distiliavimo metu

Kūginė kolba Matavimo kolba Spiritinė lemputė Kamštis su dujų 
nuvedamuoju vamzdeliu

Tirpalams ruošti, laikyti, 
cheminėms reakcijoms 

atlikti
Tikslaus tūrio tirpalams 

gaminti
Medžiagoms 

kaitinti
Dujoms 
surinkti

Plokščiadugnė kolba Matavimo cilindras Dalijamasis piltuvas Laboratorinis stovas

Tirpalams laikyti, 
kaitinti negalima Skysčių tūriui matuoti

Nesimaišantiems 
skysčiams atskirti

Cheminiams indams 
tvirtinti, aparatūrai 

montuoti

Apvaliadugnė kolba Piltuvėlis Garinimo lėkštelė

Reakcijoms atlikti, 
kai reikia kaitinti

Skysčiui pilti iš indo į indą, 
birioms medžiagoms 

perpilti į kolbą

Skysčiui išgarinti 
lėkštelėje paliekant 

kietą medžiagą

Įvadas

Leidinys skirtas mokiniams, besiruošiantiems laikyti 
valstybinį chemijos egzaminą.  Teorinė medžiaga 
pateikiama glaustais teiginiais, schemomis, atskirais 
blokais pagal chemijos valstybinio egzamino 
programą. Knygoje yra dešimt temų: 

• cheminis eksperimentas, 

• cheminiai skaičiavimai, 

• atomo sandara ir cheminis periodiškumas, 

• cheminis ryšys, 

• cheminės reakcijos ir energija, 

• kinetika ir pusiausvyra, 

• rūgštys ir bazės, 

• oksidacija-redukcija, 

• organinė chemija,

• gyvybės chemija. 

Žalsvame fone rasite patarimų, į ką reikėtų atkreipti 
dėmesį, kur daromos didžiausios klaidos. Kiekvienos 
temos pabaigoje yra įsivertinimo užduotys, sudarytos 
pagal 2013–2015 metų valstybinių egzaminų 
klausimus, į kuriuos atsakyti  mokiniams sekėsi 
sunkiausiai. Knygos pabaigoje pateikiami  trumpi 
užduočių atsakymai.

1

Graduota 
ir fiksuoto tūrio
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1.2. Cheminių medžiagų ženklinimas1.2. Cheminių medžiagų ženklinimas

Laboratorijoje dirbdami su cheminėmis medžiagomis visada laikykitės saugaus elgesio  
taisyklių ir prisiminkite cheminių medžiagų ženklinimą, nes tik taip būsite saugūs.

Degus – kyla didelis 
gaisras, jeigu patenka 
kibirkščių, medžiaga 
lengvai paveikiama 
liepsnos ar karščio

Toksiškas vandens 
organizmams, ilga-
laikė žala ekologinei 
sistemai

Gali sukelti labai 
pavojingą ir ilgalaikį 
poveikį sveikatai

Nudegina odą ir akis, 
ėsdina metalą

Net mažas medžia-
gos kiekis ir trumpa-
laikis jos poveikis 
kelia pavojų gyvybei

Dirgina odą ir akis, 
sukelia neigiamą 
poveikį sveikatai, ardo 
ozono sluoksnį

Sprogus – saugoti nuo 
ugnies, šilumos, vibraci-
jos ar trinties poveikių

Sukelia gaisrą ar jį 
sustiprina, didina 
gaisro pavojų

Talpykla gali sprogti, 
jeigu įkaista, taip pat 
labai šaltas skystis gali 
nudeginti

Sieros rūgšties etiketės pavyzdys:

1.3. Jonų ir organinių junginių atpažinimas1.3. Jonų ir organinių junginių atpažinimas

Cheminės reakcijos – tai vienų cheminių medžiagų (reagentų) virtimas kitomis (reakcijos 
produktais). Vykstant cheminei reakcijai, stebime jos požymius ir pagal juos atpažįstame 
chemines medžiagas. 

Spalvos pakitimas reiškia, kad turite nurodyti spalvos pokytį, pvz., violetinis lakmuso popierėlis tapo mėlynu.Spalvos pakitimas reiškia, kad turite nurodyti spalvos pokytį, pvz., violetinis lakmuso popierėlis tapo mėlynu.

Cheminės reakcijos požymiai

Šilumos 
išsiskyrimas 

arba sugėrimas

 Spalvos 
pakitimas

Dujų 
išsiskyrimas

Nuosėdų 
atsiradimas

Kvapo 
atsiradimas

Šviesos 
išsiskyrimas

Cheminės reakcijos užrašomos cheminėmis lygtimis, pvz.:

bendroji reakcijos lygtis K2SO4(aq) + Ba(NO3)2(aq) → BaSO4(k) + 2KNO3(aq),

nesutrumpinta joninė lygtis 2K+(aq) + SO4
2–(aq) + Ba2+(aq) + 2NO3

–(aq) → BaSO4(k) + 2K+(aq) + 2NO3
–(aq),

sutrumpinta joninė lygtis  SO4
2–(aq) + Ba2+(aq) → BaSO4(k).

Reakcijos lygtis rašoma tokia forma, kurios prašoma užduotyje.Reakcijos lygtis rašoma tokia forma, kurios prašoma užduotyje.

Neigiamųjų jonų (anijonų) atpažinimas

Karbonato 
jonai CO3

2–

Atpažinimo reagentas HCl(aq) arba H+(aq) 

Požymis Skiriasi CO2 dujos. Drėgnas violetinis lakmuso popierė-
lis tampa raudonu

Bendroji reakcijos lygtis CaCO3(k) + 2HCl(aq) → CaCl2(aq) + CO2(d) + H2O(s)

Sutrumpinta joninė reakcijos lygtis CaCO3(k) + 2H+(aq) → Ca2+(aq) + CO2(d) + H2O(s)

Atpažinimo reagentas Ca(OH)2(aq) 

Požymis Baltos spalvos CaCO3 nuosėdos

Bendroji reakcijos lygtis Na2CO3(aq) + Ca(OH)2(aq) → CaCO3(k) + 2NaOH(aq)

Sutrumpinta joninė reakcijos lygtis CO3
2–(aq) + Ca2+(aq) → CaCO3(k)

Chlorido 
jonai Cl–

Atpažinimo reagentas AgNO3(aq) 

Požymis Baltos spalvos AgCl nuosėdos

Bendroji reakcijos lygtis KCl(aq) + AgNO3(aq) → AgCl(k) + KNO3(aq)

Sutrumpinta joninė reakcijos lygtis Cl–(aq) + Ag+(aq) → AgCl(k)

Bromido 
jonai Br–

Atpažinimo reagentas AgNO3(aq) 

Požymis Gelsvos spalvos AgBr nuosėdos

Bendroji reakcijos lygtis KBr(aq) + AgNO3(aq) → AgBr(k) + KNO3(aq)

Sutrumpinta joninė reakcijos lygtis Br–(aq) + Ag+(aq) → AgBr(k)

Jodido 
jonai I–

Atpažinimo reagentas AgNO3(aq) 

Požymis Geltonos spalvos AgI nuosėdos

Bendroji reakcijos lygtis KI(aq) + AgNO3(aq) → AgI(k) + KNO3(aq)

Sutrumpinta joninė reakcijos lygtis I–(aq) + Ag+(aq) → AgI(k)

Sulfato 
jonai SO4

2–

Atpažinimo reagentas Ba(NO3)2(aq) arba Ba2+(aq)

Požymis Baltos spalvos BaSO4 nuosėdos

Bendroji reakcijos lygtis Na2SO4(aq) + Ba(NO3)2(aq) → BaSO4(k) + 2NaNO3(aq)

Sutrumpinta joninė reakcijos lygtis SO4
2–(aq) + Ba2+(aq) → BaSO4(k)

Sieros rūgštis H2SO4 

PAVOJINGA

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos 
priemones.

PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie 
yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į apsinuodijimų 
kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Gaminant sieros rūgšties tirpalus, t. y. skiedžiant koncentruotą sieros rūgštį, Gaminant sieros rūgšties tirpalus, t. y. skiedžiant koncentruotą sieros rūgštį,   
ji pilama į vandenį (bet ne atvirkščiai!).ji pilama į vandenį (bet ne atvirkščiai!).

1
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Teigiamųjų jonų (katijonų) atpažinimas

Amonio 
jonai NH+

4

Atpažinimo reagentas, sąlygos NaOH(aq) arba OH–(aq), šildymas

Požymis
Skiriasi NH3 dujos. Jaučiamas NH3 aštrus (specifinis) 
kvapas. Drėgnas violetinis lakmuso popierėlis tampa 
mėlynu

Bendroji reakcijos lygtis NH4Cl(k) + NaOH(aq) →t  NaCl(aq) + NH3(d) + H2O(s)

Sutrumpinta joninė reakcijos lygtis NH4Cl(k) + OH–(aq) →t  Cl–(aq) + NH3(d) + H2O(s)

Kalcio Ca2+ 
ir bario 
Ba2+ jonai

Atpažinimo reagentas SO2
4

–(aq) arba CO2
3

–(aq)

Požymis Baltos spalvos BaSO4 arba CaCO3 nuosėdos

Sutrumpinta joninė reakcijos lygtis SO4
2–(aq) + Ca2+(aq) → CaSO4(k)

Sidabro 
jonai Ag+ 

Atpažinimo reagentas Cl–(aq), Br–(aq), I–(aq)

Požymis
Baltos spalvos AgCl nuosėdos
Gelsvos spalvos AgBr nuosėdos
Geltonos spalvos AgI nuosėdos

Sutrumpinta joninė reakcijos lygtis I–(aq) + Ag+(aq) → AgI(k)

Vario jonai  
Cu2+

Atpažinimo reagentas NaOH(aq) 

Požymis Žydros spalvos Cu(OH)2 nuosėdos

Bendroji reakcijos lygtis CuSO4(aq) + 2NaOH(aq) → Cu(OH)2(k) + Na2SO4(aq)

Sutrumpinta joninė reakcijos lygtis Cu2+(aq) + 2OH–(aq) → Cu(OH)2(k)

Natrio  
jonai Na+

Atpažinimo priemonė Liepsna

Požymis Stebima geltonos spalvos liepsna

Kalio 
jonai K+

Atpažinimo priemonė Liepsna

Požymis Stebima violetinės spalvos liepsna

OH– ir H+

jonai.

Tirpalų 
terpės 
nustaty-
mas

Atpažinimo priemonė Indikatoriai (lakmusas, fenolftaleinas ir metiloranžas)

Požymiai

                Indika-
torius     

Terpė
Lakmusas Fenolfta-

leinas
Metil-
oranžas

Rūgštinė Raudona Bespalvė Rožinė

Neutrali Violetinė Bespalvė Oranžinė

Bazinė Mėlyna Avietinė Geltona

Organinių junginių atpažinimas

1,2,3-pro-
pantriolis
(glicerolis)

Atpažinimo reagentas Šviežiai pagamintos žydros spalvos Cu(OH)2 nuosėdos

Požymis Mėlynos spalvos tirpalas

Bendroji reakcijos lygtis CuSO4(aq) + 2NaOH(aq) → Cu(OH)2(k) + Na2SO4(aq)

Sutrumpinta struktūrinė  
reakcijos lygtis

Aldehidai

Atpažinimo reagentas, 
sąlygos

Ag2O amoniakinis tirpalas
Šildymas

Požymis Sidabro sluoksnis ant mėgintuvėlio sienelių

Bendroji reakcijos lygtis

2AgNO3(aq) + 2NaOH(aq) → Ag2O(k) + 2NaNO3(aq) +  
+ H2O(s)

Ag2O(k) + 4NH3(aq) + H2O(s) → 2[Ag(NH3)2]OH(aq)

Sutrumpinta struktūrinė 
reakcijos lygtis

CH3CHO(aq) + 2[Ag(NH3)2]OH(aq) → CH3COOH(aq) +  
+ 2Ag(k) + 4NH3(aq) + H2O(s)

arba

CH3CHO(aq) + Ag2O(k) NH3(aq)  CH3COOH(aq) + 2Ag(k)

Atpažinimo reagentas, sąlygos
Šviežiai pagamintos žydros spalvos Cu(OH)2 nuosėdos
Šildymas

Požymis Raudonos spalvos Cu2O nuosėdos

Bendroji reakcijos lygtis CuSO4(aq) + 2NaOH(aq) → Cu(OH)2(k) + Na2SO4(aq)

Sutrumpinta struktūrinė 
reakcijos lygtis

CH3CHO(aq) + 2Cu(OH)2(k) → CH3COOH(aq) + 
2CuOH(k) + H2O(s)

Bendroji reakcijos lygtis 2CuOH(k) →t  Cu2O(k) + H2O(s)

Gliukozė

Atpažinimo reagentas  
ir reakcijos sąlygos

Hidroksigrupėms: šviežiai pagamintos žydros spalvos 
Cu(OH)2 nuosėdos
Aldehido grupei: Ag2O amoniakinis tirpalas, kaitinimas

Požymis
Žydros spalvos Cu(OH)2 nuosėdos ištirpsta, susidaro 
mėlynos spalvos tirpalas
Sidabro sluoksnis ant mėgintuvėlio sienelių

1
99



ĮSIVERTINKITE  ĮSIVERTINKITE  

1.  Dviejuose buteliukuose be etikečių yra Ba(NO3)2 ir KI vandeniniai tirpalai. Paaiškinkite, kaip 
galima nustatyti, kuriame buteliuke yra kokia medžiaga. Užrašykite atpažinimo reakcijas 
sutrumpintomis joninėmis lygtimis.

2.  Amoniako vandens butelio etiketėje užrašytos pavojingumo frazės: gali ėsdinti metalus, 
smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis, gali dirginti kvėpavimo takus ir labai toksiškas van-
dens organizmams. Nurodykite, kurios iš šių piktogramų yra pavaizduotos amoniako van-
dens butelio etiketėje.

3.  Cheminėje stiklinėje buvo sumaišytas smėlis ir susmulkinti NaCl kristalai. Pasiūlykite būdus, 
kaip būtų galima iš šio mišinio gauti smėlį ir druskos kristalus.

4.  Apskaičiuokite procentines paklaidas:

 a) 2,59 ± 0,02 cm;  b) 46,2 ± 0,1 ml;  c) 27,8 ± 0,2 °C.

5.  Apskaičiuokite absoliučiąsias paklaidas:

 a) 25,0 ± 0,4 %;  b) 0,096 ± 1,8 %;  c) 1,87 ± 1,0 %.

6.  Apskaičiuokite, kiek mililitrų 0,2 mol/l koncentracijos HCl tirpalo buvo sunaudota titruojant 
15 ml Ba(OH)2 tirpalo, kurio koncentracija 0,15 mol/l.

7.  Nustatykite šių matavimo cilindrų absoliučiąją paklaidą.

8.  Užrašykite, kiek mililitrų tirpalo yra kiekviename matavimo cilindre. Nustatykite absoliučią-
sias ir procentines paklaidas.

9.  Termometro A skalė rodo pradinę temperatūrą, termometro B – galutinę. Apskaičiuokite 
temperatūros pokytį ir nurodykite jo absoliučiąją paklaidą.

10. Nustatykite, kiek reikšminių skaitmenų yra šiuose skaičiuose:

 a) 73,000;  b) 6,30;  c) 0,0503;   d) 0,8009020;  e) 3,010;               f) 4,3520 ∙  10–4.

11. Atlikite skaičiavimus, atsakymus užrašykite tik reikšminiais skaitmenimis:

 a) 35,52 + 10,3 =  ; d) 0,71 + 92,2 =  ; g) 3,02 ∙ 11,11 =  ;

 b) 3,56 – 0,021 =  ; e) 6,26 ∙ 5,8 =  ; h) 6,38 ∙ 2,0 =  ;

 c) 2,030 – 1,870 =  ; f) 5,27 : 12 =  ; i) 3,24 ∙ 7,0 =  .

12. Laboratorijoje buvo gautos ir surinktos CO2 dujos (normaliosiomis sąlygomis):

                                     Na2CO3(k) + 2HCl(aq) → 2NaCl(aq) + CO2(d) + H2O(s).

 Eksperimento duomenys surašyti į lentelę:

Laikas, s 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Išsiskyrusių CO2 dujų tūris, ml 0 25 45 60 70 75 78 80 80

 a) Nubraižykite grafiką pagal lentelėje surašytus duomenis.
 b) Iš grafiko nustatykite, kiek mililitrų CO2 dujų išsiskyrė per pirmąsias 45 sekundes.
 c) Apskaičiuokite, kiek gramų Na2CO3 buvo sunaudota šio eksperimento metu.

       a)                                                          b)                                                            c)     

                                    d)                                                             e)

a) b) c)

a) b) c) d) e) f )

1
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CHEMINIAI SKAIČIAVIMAICHEMINIAI SKAIČIAVIMAI
2.1. Uždavinių sprendimo metodika2.1. Uždavinių sprendimo metodika

Molis( žymimas n) yra medžiagos kiekio vienetas. Matavimo vienetas – mol. Molis lygus medžiagos 
kiekiui, kuriame yra tiek struktūrinių vienetų (molekulių, atomų, jonų), kiek atomų yra 0,012 kg 12C 
izotopo. Bet kokios medžiagos viename molyje yra 6,0223 ∙ 1023 dalelių. Šis skaičius vadinamas 
Avogadro konstanta (Avogadro skaičiumi), NA.

Molinė masė M – elemento arba junginio vieno molio masė. Matavimo vienetas g/mol.

Pavyzdžiui:
1 mol H2O  = 6,02 ∙ 1023 H2O molekulių = 6,02 ∙ 1023 O atomų = 2 ∙ 6,02 ∙ 1023 H atomų = 18 g H2O.
Sprendžiant uždavinius naudojamos formulės:
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Vienetų perskaičiavimas       

Tūrio vienetai

1 litras = 1 dm3 = 1000 ml = 1000 cm3

1 ml = 1 cm3 = 1000 μl

Masės vienetai

1 t = 1000 kg

1 kg = 1000 g

1 g = 1000 mg

Išeiga – praktinio ir teorinio produkto kiekių, masės ar tūrio santykis procentais:

      η = n (praktinė)
n (teorinė)

 ∙ 100 %;       η = m (praktinė)
m (teorinė)

 ∙ 100 %;        η = V (praktinė)
V (teorinė)

 ∙ 100 %. 

Prisiminkite, praktinė išeiga visada Prisiminkite, praktinė išeiga visada mažesnėmažesnė už teorinę. už teorinę.

Masės dalis – mišinio ar junginio komponento masės ir visos mišinio ar junginio masės santykis:

ω (komponento) = m (komponento)
m (mišinio)  ∙ 100 %.

Apskaičiuokite deguonies masės dalį procentais (%) KMnO4 junginyje:

ω (O) = 
4 mol ∙ 16 g/mol 

1 mol ∙ 158 g/mol ∙ 100 % = 40,5 %.

Sprendžiant uždavinius svarbiausia susidaryti planą.

1. Parašote ir išlyginate reakcijos lygtį.
2. Pradinius duomenis išreiškiate moliais ir, jei reikia, nustatote, kurio reagento yra perteklius.
3. Iš cheminės lygties koeficientų sužinote jus dominančios medžiagos kiekį moliais.
4. Gautą medžiagos kiekį perskaičiuojate tokiais vienetais, kokie nurodyti uždavinio sąlygoje.

Sprendžiant uždavinius, kurių sąlygoje nurodytos dujos, svarbu prisiminti, kad pastovioje tempe-
ratūroje ir slėgyje dujų tūris yra tiesiogiai proporcingas dujų kiekiui. Bet kokių dujų vieno molio 
tūris normaliosiomis sąlygomis lygus 22,4 litro. Šis dydis vadinamas dujų moliniu tūriu VM, jo ma-
tavimo vienetas l/mol.

Normaliosios sąlygos – tai eksperimentiniuose tyrimuose naudojamos sutartinės Normaliosios sąlygos – tai eksperimentiniuose tyrimuose naudojamos sutartinės   
temperatūros ir slėgio vertės: 0 °C temperatūra ir 101,3 kPa slėgis.temperatūros ir slėgio vertės: 0 °C temperatūra ir 101,3 kPa slėgis.

Pavyzdžiui: 22SO2(d) + O2(d) → 2 2SO3(d)
                             2 mol                             2 mol     +  1 mol  →      2 mol2 mol
                             2                             2 tūriai   +  1 tūris →      22 tūriai

                    2                     2 ∙ 22,4 l + 22,4 l → 22 ∙ 22,4 l

Reakcijos lygties koeficientai rodo dujų tūrių santykį.Reakcijos lygties koeficientai rodo dujų tūrių santykį.

Apskaičiuokite, kiek litrų NO dujų susidarys sureagavus 20 litrų deguonies. Visų dujų tūriai išmatuo-
ti normaliosiomis sąlygomis.

4NH3(d) + 5 5O2(d) → 4NO(d) + 6H2O(d)
                            5                            5 mol              44 mol               
                            5                            5 l                     44 l

Iš reakcijos lygties matyti, kad:
sureagavus 5 l O2, susidarė 4 l NO,
sureagavus 20 l O2, susidarė x l NO,

x = 4 l . 20 l
5 l

 = 16 l.
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ĮSIVERTINKITEĮSIVERTINKITE
1.   Apskaičiuokite azoto masės dalį procentais kofeino molekulėje C8H10N4O2.

2.   50 g vandens ištirpinta 18,1 g magnio sulfato. Apskaičiuokite magnio sulfato masės dalį 
šiame tirpale.

3.   Metalo lydinio matmenys: 10,0 cm × 20,0 cm × 15,0 cm. Šio lydinio sudėtis: geležis 
54,7 %, nikelis 45,0 % ir manganas 0,3 %. Lydinio tankis lygus 8,17 g/cm3. Apskaičiuokite, 
kiek geležies atomų yra šiame lydinyje.

4.   Amoniako dujų mėginyje yra 3,3 ∙ 1021 vandenilio atomų. Apskaičiuokite, kiek amoniako 
molekulių yra mėginyje.

5.   1,5 g N2O mėginio yra 2,05 ∙ 1022 molekulių. Apskaičiuokite, kiek azoto atomų yra šiame 
mėginyje ir kiek azoto atomų yra viename grame N2O mėginio.

6.   Apskaičiuokite vieno chloro atomo masę gramais.

7.   Medicinoje kraujavimui stabdyti naudojamas kalcio chlorido tirpalas. Apskaičiuokite, 
kiek gramų kalcio jonų patenka į žmogaus organizmą išgėrus 15 ml šio tirpalo, kurio 
100 ml yra 5 g CaCl2 ∙ 6H2O.

8.   Kiek molekulių deguonies yra viename litre deguonies dujų normaliosiomis sąlygomis?

9.   Apskaičiuokite dujų molinę masę, jei žinoma, kad normaliosiomis sąlygomis 0,814 g dujų 
užima 500 ml tūrį.

10.  Kiek litrų anglies(IV) oksido dujų išsiskirs normaliosiomis sąlygomis, kai sudeginsime 
0,3 mol butano dujų?

11.  Apskaičiuokite, kiek daugiausia gramų TiCl4 galima gauti, reaguojant 4,15 g TiO2, 5,67 g C 
ir 6,78 g Cl2:

  3TiO2(k) + 4C(k) + 6Cl2(d) → 3TiCl4(d) + 2CO2(d) + 2CO(d).

12.  Į tirpalą, kuriame yra 1,6 g KBr, įdėta 6 g nevalyto bromo, turinčio chloro priemaišų. Mi-
šinys išgarintas ir likutis išdžiovintas. Likučio masė 1,36 g. Apskaičiuokite, kiek procentų 
chloro buvo nevalytame brome.

13.  Į 500 g 5 % CuSO4 tirpalo buvo įmerkta ir kurį laiką palaikyta 10 g Fe plokštelė. Išėmus 
plokštelę, jos masė buvo 10,4 g. Apskaičiuokite CuSO4 procentinę koncentraciją tirpale 
išėmus plokštelę.

14.  Termiškai skaidant 50 g MgCO3, išsiskyrė 20 g CO2. Apskaičiuokite CO2 išeigą procentais.

15.  1,23 g negryno bario karbonato reagavo su druskos rūgšties pertekliumi. Išsiskyrė 120 ml 
dujų (normaliosiomis sąlygomis). Apskaičiuokite, kiek gramų priemaišų buvo bario kar-
bonate. Priemaišos su druskos rūgštimi nereaguoja.

16.  15 g salicilo rūgšties sureagavo su 20 g acto rūgšties anhidrido ir susidarė 14,1 g acetilsalicilo 
rūgšties (aspirino). Apskaičiuokite aspirino išeigą procentais.

17.  Junginyje yra 50,0 % anglies ir 5,6 % vandenilio, likusią dalį sudaro deguonis. Parašykite jun-
ginio empirinę formulę.

18.  3,41 g metalo X visiškai sureaguoja su 0,0158 mol Y2 dujų. Susidaro 4,52 g produkto XY. Nusta-
tykite X ir Y cheminius simbolius.

19.  Titruojant 10 ml etano rūgšties tirpalo mėginio, buvo sunaudota 16,58 ml 0,5 mol/l koncen-
tracijos NaOH tirpalo. Apskaičiuokite etano rūgšties masės dalį tirpale, žinodami, kad jo tankis 
1,006 g/cm3.

20.  200 ml 0,15 mol/l koncentracijos Ba(OH)2 vandeninio tirpalo reaguoja su 300 ml 0,10 mol/l 
koncentracijos HCl tirpalo. Apskaičiuokite hidroksido jonų koncentraciją tirpale įvykus reak-
cijai.

21.  20,0 ml FeSO4 tirpalo titravimui buvo sunaudota 23,5 ml 0,02 mol/l koncentracijos KMnO4 
tirpalo. Apskaičiuokite FeSO4 tirpalo molinę koncentraciją:

  2KMnO4(aq) + 10FeSO4(aq) + 8H2SO4(aq) → 2MnSO4(aq) + K2SO4(aq) + 5Fe2(SO4)3(aq) + 8H2O(s).

22.  Vario sulfato masės dalis sočiajame tirpale yra 18 %, tirpalo tankis – 1,2 g/cm3. Apskaičiuokite 
šio tirpalo molinę koncentraciją.

23.  Apskaičiuokite visų jonų molines koncentracijas 0,65 mol/l koncentracijos Mg(NO3)2 tirpale.

24. Apskaičiuokite, kiek gramų KCl reikia ištirpinti vandenyje, jei norime paruošti 150 ml  
0,40 mol/l koncentracijos KCl tirpalo.

25.  Perskaičiuokite matavimo vienetus:

  a) 1,6 dm3 =  cm3;  d) 1,58 g/cm3 =  kg/m3;  

  b) 12,9 mm =  cm;  e) 278 mg =  kg;

  c)  4,56 kg =  μg; f)  2 ∙ 10–2 l =  ml.

26.  Užrašykite šiuos skaičius standartine išraiška šimtųjų dalių tikslumu:

  a) 692 000;  d) 97 256 003 265 000;  

  b) 0,006424;  e) 0,00000248; 

  c) 0,15992; f)  64332.
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