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(n.s.). Koks benzeno homologas buvo oksiduotas?
999.14 g alkeno prisijungė 32 g bromo. Pavadinkite šį alkeną.
1000.21 g alkeno sureagavo su 60 g bromo. Pavadinkite šį alkeną. 
1001.Sureagavus 80 ml vienhidroksilinio alkoholio (ρ= 0,8 g/cm3) su natriu, išsiskyrė 

vandenilis, kurio užteko 22,4 litro eteno hidrinti. Koks tai alkoholis? 
1002.Oksiduojant 18,5 g nežinomo alkoholio susidarė junginys, kuriam toliau re

aguojant su sidabro(I) oksido amoniakiniu tirpalu išsiskyrė 54 g sidabro. 
Pavadinkite šį alkoholį. 

1003.Iš 46,25 g vienhidroksilinio alkoholio šarminis metalas išstumia 7 litrus vandenilio 
(n.s.). Koks tai alkoholis? Koks jo garų santykinis tankis oro atžvilgiu? 

1004.0,2 mol alkoholio sureagavus su natriu, išsiskyrė 4,48 litro (n.s.) dujų. 6,2 g šio 
alkoholio sureagavus su druskos rūgštimi, susidarė 8,05 g organinio junginio, 
kurio molekulėje yra 1 atomas deguonies ir 1 atomas chloro. Nustatykite alko
holio formulę, parašykite jo struktūrinę formulę. 

1005.Sureagavus 18,5 g vienhidroksilinio alkoholio su šarminiu metalu, išsiskyrė 2,8 
litro vandenilio (n.s.). Nustatykite jo formulę ir pavadinkite šį alkoholį. 

1006.Dehidratuojant 37 ml sočiojo vienhidroksilinio alkoholio (ρ = 1,4 g/ cm3) gauta 
39,2 g alkeno. Kokia alkoholio formulė? 

1007.Sureagavus 3,2 g alkoholio su 2,3 g natrio, išsiskyrė 1,12 litro vandenilio (n.s.). 
Koks tai alkoholis? 

1008.Organinis junginys, sudarytas iš C, H ir O. 200 ml (n.s.) jo garų sumaišius su 
900 ml (n.s.) deguonies ir mišinį sudeginus, susidarė 1,3 litro dujų tūris. Susi
kondensavus vandens garams dujų liko 700 ml, o praleidus per šarmo tirpalą 
– 100 ml. Koks organinis junginys sudegintas? 

1009.Oksiduojant 23 g monokarboksirūgšties susidarė 11,2 litro dujų (n.s.). Kokia tai rūgš
tis?

1010.Koks junginys ir kiek gramų jo susidarys žemoje temperatūroje kaitinant 0,2 
litro propanolio (ρ = 0,8 g/cm3) su koncentruota sieros rūgštimi? 

1011.Sureagavus 1,18 g nežinomos karboksirūgšties su 0,46 g nežinomo šarminio 
metalo, išsiskyrė 224 ml vandenilio (n.s.). Rūgšties molinė masė – 118 g/mol? 
Kokia rūgštis ir koks metalas reagavo? 

1012.Dujos išsiskyrusios sudeginus 2,24 litro metano (n.s.), praleistos per 19,1 ml 
32% natrio šarmo tirpalo (ρ = 1,35 g/cm3). Kokia druska ir kiek jos susidarė? 

1013.Sočiojoje dikarboksirūgštyje yra 54,2% deguonies. Kiek mililitrų 15% natrio 
šarmo (ρ = 1,16 g/cm3) reikės 5 g rūgšties neutralizuoti, kad gautume rūgščiąją 
druską? Parašykite rūgšties formulę. 

1014.28,7 g polihidroksilio alkoholio hidrolizei sunaudota 66,2 ml 20% natrio šarmo 
tirpalo (ρ = 1,22 g/cm3). Parašykite alkoholio formulę. 

1015. Dujos gautos sudeginus 2,36 g pirminio amino, praleistos per šarmo tirpalą. 
Su šarmu nesureagavusių dujų tūris 448 ml (n.s.). Kokia amino formulė? 

HIDRATAI
1016.Asbeste yra 46,51% magnio oksido, 46,51% silicio oksido ir 6,98% vandens. 

Kokia hidrato formulė? 
1017.Minerale yra 69,23% magnio karbonato, 15,93% magnio hidroksido ir 14,8% 

vandens. Kokia hidrato formulė? 
1018.Medžiagoje yra 9,8% magnio, 13% sieros, 26% deguonies ir 51,2% vandens. 

Kokia hidrato formulė? 
1019.Medžiagoje yra 18,6% natrio, 25,8% sieros, 19,4% deguonies ir 36,2% vandens. 

Kokia hidrato formulė? 
1020.Kristalinės sodos Na2CO3 · nH2O sudėtyje yra 62,94% vandens. Kokia hidrato 

formulė?
1021.Kaitinant 48,3 g natrio sulfato hidrato susidarė 21,3 g bevandenės druskos. 

Kokia hidrato formulė? 
1022.Bario chlorido hidrate yra 14,8% vandens. Kokia hidrato formulė?
1023.CuSO4 · nH2O yra 36% vandens. Kokia hidrato formulė? 
1024.Kokia magnio chlorido hidrato formulė, jeigu bevandenė dalis sudaro 

63,63%.   
1025.Tam tikras MgCO3 · nH2O kiekis kaitintas tol, kol nustojo skirtis dujos. Dujas 

praleidus per koncentruotos sieros rūgšties tirpalą ir kalkių vandenį, sieros 
rūgšties tirpalo masė padidėjo 1,8 g. Kalkių vandenyje iškrito 1,97 g nuosėdų. 
Kokia hidrato formulė ir pradinė masė? 

1026.Iš 2,47 g Mn(NO3)2 · nH2O susidarė 1,55 g bevandenės druskos. Kokia hidrato 
formulė?

1027.Kaitinama 53,7 g Cr(III) sulfato hidrato masė sumažėjo 24,3 g. Kokia hidrato 
formulė?

1028.Kaitinant 6,8 g indžio(III) fluorido hidrato susidarė 5,2 g bevandenės druskos. 
Kokia hidrato formulė? 

1029.Kalio chromo alūne yra 43,29% vandens, 17,43% kalio sulfato ir 39,28% chro
mo(III) sulfato. Kokia hidrato formulė? 

1030.Išgarinus vandenį iš 215,25 g ZnSO4 · nH2O, susidarė 135,75 g bevandenės drus
kos. Kokia hidrato formulė?

1031.Išgarinus vandenį iš 4,5 g MgSO4 · nH2O, susidarė 2,4 g bevandenės druskos. 
Kokia hidrato formulė?

1032.Kristalinėje sodoje yra 62,94% vandens. Kiek molekulių vandens tenka 1 moliui 
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atsakymai

13 lentelė. Dalinės lygtys, naudojamos sudarant oksidacijos-redukcijos 
reakcijų   lygtis elektroniniu-joniniu metodu

	 Dalinė lygtis Terpė 
 Oksidatoriai	
	 NO3

–	+	2H+	+	1e–	→	NO2	+	H2O	 Rūgštinė	
	 NO3

–	+	4H+	+	3e–	→	NO	+	2H2O	 Rūgštinė	
	 2NO3

–	+	12H+	+	10e–	→	N2	+	6H2O	 Rūgštinė	
	 NO3

–	+	10H+	+	8e–	→	NH4
+	+	3H2O	 Rūgštinė	

	 SO4
2–	+	4H+	+	2e–	→	SO2	+	2H2O	 Rūgštinė	

	 SO4
2–	+	8H+	+	6e–	→	S0	+	4H2O	 Rūgštinė	

	 SO4
2-	+	10H+	+	8e–	→	H2S	+	4H2O	 Rūgštinė	

	 MnO4
–	+	8H+	+	5e–	→	Mn2+	+	4H2O	 Rūgštinė	

	 MnO4
–	+	H2O	+	3e–	→	MnO2	+	4OH–	 Neutrali	(silpnai	šarminė)

	 MnO4
–	+	1e–	→	MnO4

2–	 Šarminė	
	 Cr2O7

2–	+	14H+	+	6e–	→	2Cr3+	+	7H2O	 Rūgštinė	
	 Cr2O7

2–	+	2H2O	+	3e–	→	CrO2
–	+	4OH–	 Šarminė	

	 ClO3
–+	6H+	+	6e–	→	Cl–	+	3H2O	 Rūgštinė	

	 Cl2	+	2e–	→	2Cl	 Rūgštinė	
	 Reduktoriai	
	 Fe2+	–	e–	→	Fe3+	 Rūgštinė	
	 SO3

2-	+	H2O	–	2e–	→	SO4
2–	+	2H+	 Rūgštinė	

	 SO3
2–	+	2OH–	–	2e–	→	SO4

2–	+	H2O	 Šarminė	
	 S2–	–	2e–	→	S0	 Rūgštinė	
	 Br2

0	+	6H2O	–	10e–	→	2BrO3
–	+	12H+	 Rūgštinė	

14 lentelė. Kai kurie fizikiniai dydžiai

Ilgio matai	 1	kilometras	(km)	=	1000	metrų	(m);	1	metras	(m)	=	10	decimetrų	
(dm)	=	100	centimetrų	(cm);	1	decimetras	(dm)	=	10	centimetrų	
(cm);	1	centimetras	(cm)	=	10	milimetrų	(mm)	

Ploto matai	 1	km2	=	1	000	000	m2;	1	m2	=	100	dm2	=	10	000	cm2;		
1	hektaras	(ha)	=	100	arų	(a)	=	10	000	m2;	1	aras	(a)	=	100	m2			

Masės matai		 1	tona	(t)	=	1000	kilogramų	(kg);	1	centneris	(cnt)	=	100	kilogramų	
(kg);	1	kg	=	1000	g;	1	gramas	(g)	=	1000	miligramų	(mg)

Tūrio matai	 1	m3	=	1000	dm3	=	1	000	000	cm3;	1	dm3	=	1000	cm3;	1	litras	(l)	=	1	
dm3;	1	hektolitras	(hl)	=	100	litrų	(l)	

MOLIS
1.	 a)		6,02	·	1023;	b)	1,2	·1024;	c)	1,5	·	1025;	

d)	6,02	·	1023

2.	 a)	16	g	ir	1	mol
3.	 a)	8	g	ir	0,25	mol
4.	 a)	0,4	mol,	25,6	g;	b)	1	mol,	64	g;		

c)	3	mol,	192	g;	d)	4,5	mol,	96	g;		
e)	0,25	mol,	16	g

5.	 a)	10	mol,	745	g;	b)	4	mol,	298	g;		
c)	9	mol,	670,5	g;	d)	4	mol,	298	g;		
e)	1	mol,	74,5	g

6.	 a)	5,7	karto;	b)	1,74	karto;		
c)	3,33	karto;	d)	1,3	karto

7.	 C	atomų	yra	2	kartus	daugiau;		
b)	atomų	skaičius	vienodas;		
c)	C	atomų	yra	2	kartus	daugiau;		
d)	P	atomų	yra	2	kartus	daugiau

8.	 a)	3	g	H2O;	b)	0,5	g	H2;	c)	vienodas	
molekulių	skaičius;	d)	vienodas	
molekulių	skaičius

9.	 a)	2,7	·	10-23	g;	b)	4,6	·	10-23	g;		
c)	16	·	·10-23	g;	d)	3	·	10-23	g;		
e)	5,6	·	10-23	g

10.	 79,7	g;	0,3	mol	
11.	 34,5	g;	0,17	mol;	1	·	1023	atomų
12.	 a)	80	g;	2,5	mol;	1,5	·	1024	atomų;		

b)	480	g;	15	mol;	9	·	1024	atomų;		
c)	96	g;	3	mol;	1,8	·	1024	atomų

13.	 75	g;	0,5	mol	
14.	 18	g;	0,7	mol;	4	·	1023	atomų
15.	 39	g;	0,5	mol	
16.	 11,5	g;	0,5	mol;	3	·	1023	atomų
17.	 37,13	g;	0,5	mol
18.	 117	g;	3	mol;	1,8	·	1024	atomų
19.	 142	g;	2	mol;	1,2	·	1024	molek.;		

2,4	·	1024	atomų.	
20.	 44,32	g;	0,33	mol
21.	 54	g;	2	mol;	1,2	·	1024	atomų
22.	 639	g;	9	mol;	5,4	·	1024	molek.;		

1,008	·1047	atomų
23.	 333	g;	3	mol
24.	 1	·	1025	g;	3	·	1023	mol;	1,8	·	1047	atomų

25.	 2,8	·	1024	atomų
26.	 48	g;	1,5	mol;	9	·	1023	molek.;		

1,8	·	1024	atomų
27.	 2	mol	
28.	 a)	240	g;	b)	160	g;	c)	239,2	g;	d)	80	g
29.	 a)	106,67	g;	b)	106,67	g;	c)	53,16	g
30.	 a)	1	mol;	b)	2	mol;	c)	2	mol	
31.	 a)	2	mol;	b)	5	mol	
32.	 25,76	g	Cu;	6,44	g	Zn
33.	 2,77	mol;	144	g
34.	 1,77	mol;	349,8	g
35.	 28	g;	2,3	mol	C;	14	g;	0,27	mol	Cr;	86	

g;	0,47	mol	W;	1872	g;	33,43	mol	Fe
36.	 1,05	mol
37.	 1,1	karto	oras
38.	 275	molek.
39.	 0,3	·	1023	atomų	
40.	 4,8	·	109	m3

41.	 2,57	karto	azotas
42.	 Pienas	sunkesnis	230	kg
43.	 1012

44.	 Auksas	sunkesnis	1,76	kg
45.	 6230	l	
46.	 17	mol;	2,9	cnt

MASIŲ SANTYKIS
47.	 9	:	1
48.	 1	:	1,26
49.	 1	:	1,25
50.	 1,25	:	1
51.	 28	:	1
52.	 14	:	11
53.	 1	:	1
54.	 1	:	1,29
55.	 1,5	:	1
56.	 9,8	:	1
57.	 1	:	1,14
58.	 2,55	:	1
59.	 a)	44,8	l;	b)	44,8	l;	c)	44,8	l
60.	 a)	67,2	l;	b)	44,8	l;	c)	33,6	l
61.	 a)	33,6	litro;	b)	11,2	litro;	c)	11,2	litro
62.	 a)	56	litrai;	b)	112	litrų;	c)	89,6	litro


