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Question 1
Not yet answered

Marked out of 2.00

Question 2
Not yet answered

Marked out of 1.00

Question 3
Not yet answered

Marked out of 2.00

Apskaičiuokite kiek litrų CO₂ (n.s.) išskiria automobilis nuvažiavęs 1 km. Laikykime, kad:

Automobilio kuro sąnaudos yra 8 l/100 km.
Kuro cheminė formulė yra C₈H₁₈.
Kuro tankis - 0,75 g/ml.
Variklyje visas kuras sudega visiškai. Kurui sudegus susidaro tik CO₂ ir vanduo.

Atsakymą pateikite suapvalinus jį iki sveiko skaičiaus. Matavimo vienetų nerašykite. 

Answer:

Kuris junginys vandeniui suteikia laikinąjį kietumą?

Ca(NO )  

LiI

CaCl

Ca(HCO )

CaSO

MgBr

3 2

2

3 2

4

2

Vandenyje ištirpinta 7 mol geležies(III) sulfato Fe (SO ) . Koks yra bendras visų jonų kiekis (moliais) susidariusiame tirpale? Parašykite tik
atsakymą rodantį skaičių be matavimo vienetų. Rašydami skaičius vietoje kablelio naudokite tašką (pvz., 12.345 arba 0.00012345).

Answer:

2 4 3
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Question 4
Not yet answered

Marked out of 2.50

Question 5
Not yet answered

Marked out of 5.00

 

Paveiksle matote amonio bromido tirpumo priklausomybės nuo temperatūros grafiką. 1000  g sočiojo 100 °C temperatūros amonio bromido
tirpalo ataušinta iki 80 °C ir palaukta, kol pasibaigs kristalizacija. Kokia yra sočiojo 80 °C temperatūros tirpalo (išsikristalizavus perteklinei
medžiagos ) masė gramais? Parašykite atsakymą rodantį skaičių. Vietoje kablelio naudokite tašką.

Answer:

Pažymėkite, su kuriomis medžiagomis reaguos sidabro nitrato tirpalas AgNO (aq).

Zn(NO ) (aq)

Cu(k)

Ba(NO ) (aq)

Pt

CaCl (aq)

HCl(aq)

KF(aq)

Zn(k)

K PO (aq)

Au

3

3 2

3 2

2

3 4
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Question 6
Not yet answered

Marked out of 2.00

Question 7
Not yet answered

Marked out of 2.00

Question 8
Not yet answered

Marked out of 2.00

Question 9
Not yet answered

Marked out of 2.00

Apskaičiuokite vienos sieros(VI) oksido SO  molekulės masę gramais. Atsakymą pateikite standartine skaičiaus išraiška. (Standartinės skaičiaus

išraiškos pavyzdys yra 4.5·10 ).

                                 ·10

3

15

Turime 14 mol sieros rūgšties H SO . Kiek šiame sieros rūgšties kiekyje yra deguonies (skaičiuojant moliais)? Parašykite tik atsakymą rodantį
skaičių be matavimo vienetų. Rašydami skaičius vietoje kablelio naudokite tašką (pvz., 12.345 arba 0.00012345).

Answer:

2 4

Junginio X Y  molinė masė 200 g/mol. Junginio X Y  mėginyje yra 9.03·10   X elemento atomų. Apskaičiuokite X Y  mėginio masę
gramais. Rašydami atsakymą rodantį skaičių, naudokite tašką, o ne kablelį.

Answer:

3 4 3 4
22

3 4

Kurie du junginiai yra peroksidai?

KO

SO

PbO

CaO

K O

K O

CaO

SiO

Cl O

3

3

2

2 2

2

2

2

2
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Question 10
Not yet answered

Marked out of 1.00

Question 11
Not yet answered

Marked out of 2.00

Question 12
Not yet answered

Marked out of 1.00

Kuriame junginyje magnio masės dalis yra 72%?

MgC

Mg(NO )

Mg N

MgBr

MgCl

Mg (PO )

2

3 2

3 2

2

2

3 4 2

0.25 mol nikelio(II) sulfato kristalohidrato NiSO ·7H O ištirpinta 250 cm  tūrio matavimo kolboje nedideliame kiekyje vandens. Po to tirpalas
praskiestas vandeniu tiek, kad tirpalo tūris būtu 250 cm .  Apskaičiuokite nikelio(II) sulfato molinę koncentraciją, išreikštą mol/dm . Parašykite
tik atsakymą rodantį skaičių be matavimo vienetų. Rašydami trupmeninius skaičius vietoje kablelio naudokite tašką (pvz., 12.345 arba
0.00012345).

                      

Answer:

4 2
3

3 3

Į keturias stiklines su kambario temperatūros vandeniu įdėta po 1 g metalo. Kuriuo atveju išsiskirs mažiausias kiekis dujų?

Ca

K

Li

Na
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Question 13
Not yet answered

Marked out of 3.00

Question 14
Not yet answered

Marked out of 2.00

Jums pateikti įvairūs laboratorijoje naudojami indai ir prietaisai. 

 

Kuriuo numeriu pažymėta biuretė? Choose...

Kuriuo numeriu pažymėtas indas vadinamas Erlenmejerio kolba? Choose...

Į ką dėsite filtrinį popierių norėdami filtruoti? Choose...

Reaguojant sieros(VI) oksidui SO  ir natrio hidroksidui NaOH gali susidaryti (pažymėkite visus tinkamus):

Na S 

NaHS

NaHSO

NaHSO  

Na SO

Na SO

3

2

4

3

2 3

2 4
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Question 15
Not yet answered

Marked out of 3.00

Question 16
Not yet answered

Marked out of 1.00

Pasirinkite ar pateiktas junginys yra rūgštinis oksidas, bazinis oksidas ar nepriskiriamas oksidų klasei. 

NaOH Choose...

CO₂ Choose...

CaO Choose...

SiO₂ Choose...

H₂SO₄ Choose...

P₂O₅ Choose...

Kuriame paveiksliuke teisingai pavaizduoti daliniai krūviai vandens molekulėje?
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Question 17
Not yet answered

Marked out of 1.00

Question 18
Not yet answered

Marked out of 2.00

Jums pateikta amonio chlorido struktūra:

 

Kokių cheminių ryšių yra amonio chloride?

Joninių ir kovalentinių nepolinių 

Joninių ir kovalentinių polinių

Kovalentinių polinių ir kovalentinių nepolinių 

Tik kovalentinių polinių

Tik joninių

Tik kovalentinių nepoliniu

Sudeginus nežinomo metalo bandinį susidaro oksidas, kurio masė 1.89 karto didesnė už pradinę metalo masę. Parašykite šio metalo cheminį
simbolį.

Answer: 
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Question 19
Not yet answered

Marked out of 2.00

Question 20
Not yet answered

Marked out of 2.00

Paveiksle parodytas distiliavimo įranga. Į apvaliadugnę kolbą įpiltas natrio chlorido vandeninis tirpalas. Pradėjus kaitinti tirpalas užverda, o
kūginėje kolboje surenkamas grynas vanduo.  Į apvaliadugnę kolbą įpilta 300 g tirpalo, kuriame natrio chlorido masės dalis yra 20%. Kokia yra
natrio chlorido masės dalis (procentais) apvaliadugnėje kolboje tuo metu, kai kūginėje kolboje surinkta 50 g vandens. Laikykite, kad vandens
nuostolių nėra. Parašykite tik atsakymą rodantį skaičių be matavimo vienetų. Rašydami skaičius vietoje kablelio naudokite tašką (pvz., 12.345
arba 0.00012345).

 

Answer:

Pažymėkite visus teisingus teiginius apie izotopus.

Izotopų ir cheminės, ir fizikinės savybės yra vienodos

Izotopai skiriasi protonų skaičiumi

Natrio jonas yra natrio atomo izotopas

Izotopų atominė masė vienoda

Cheminis elementas gali turėti daugiau nei 2 izotopus

Izotopai skiriasi neutronų skaičiumi

Vienas iš vandenilio izotopų - helis



1/16/22, 2:23 PM IIg (10) klasės užduotis

https://moodle.lmnsc.info/mod/quiz/attempt.php?attempt=6447&cmid=79 9/22

Question 21
Not yet answered

Marked out of 3.50

Question 22
Not yet answered

Marked out of 1.00

Varis paveiktas koncentruota azoto rūgštimi. Sudarykite išlygintą reakcijos lygtį parinkdami tinkamus skaičius arba formules iš siūlomų sąrašų.

Lygtis turi būti išlyginta naudojant mažiausius sveikus koeficientus. Jei koeficientas yra lygus vienetui, jį irgi reikia pasirinkti iš sąrašo.

Nepasirinkus bus laikoma, kad koeficientas lygus nuliui.

             Cu(k)  +  HNO (koncentruota)         +       +  H₂O(s)3 →

Kurią iš nurodytų medžiagų porų sudėjus į vieną indą vyks reakcija ir bent vienas iš reakcijos produktų bus dujos?

FeSO (aq) ir HCl(aq)

FeSO (aq) ir BaCl (aq) 

Na CO (aq) ir H SO (aq)

HCl(aq) ir Cu(k)

4

4 2

2 3 2 4
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Question 23
Not yet answered

Marked out of 2.00

Norėdamas nustatyti nežinomo skysčio tankį mokinys atliko tyrimą, kurio rezultatai pateikti paveiksliuke (svarstyklės masę rodo gramais). 

Apskaičiuokite tirto skysčio tankį (g/ml). Parašykite tik atsakymą rodantį skaičių. Atsakyme pateikite šimtųjų tikslumu, vietoje kablelio
naudokite tašką (pvz., 12.35 arba 0.07). 

Answer:
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Question 24
Not yet answered

Marked out of 2.00

Question 25
Not yet answered

Marked out of 3.00

 

Paveiksle matote amonio bromido tirpumo priklausomybės nuo temperatūros grafiką. 800 g sočiojo 0 °C temperatūros amonio bromido
tirpalo pašildyta iki 80 °C temperatūros.   Kiek gramų amonio bromido papildomai galima ištirpinti pašildytame tirpale? Parašykite atsakymą
rodantį skaičių. Vietoje kablelio naudokite tašką.

Answer:

Kiek valentinių elektronų turi nurodytas elementas? Atsakykite nuvilkdami tinkamą skaičių. 

Boras:     

Fluoras:   

Natris:     

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
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Question 26
Not yet answered

Marked out of 2.00

Question 27
Not yet answered

Marked out of 3.00

Pirmojoje stiklinėje yra 100 g 20% (pagal masę) Na CO  vandeninio tirpalo, antrojoje 100 g 20% (pagal masę) HCl vandeninio tirpalo. Antrasis
tirpalas supiltas į pirmąjį. Kokia yra susidariusio tirpalo masė gramais?

Answer:

2 3

Nuvilkdami tinkamą formulę nurodykite, kokia rūgštis susidaro vandeniui reaguojant su duotu oksidu:

Iš SO  susidaro:  

Iš CO  susidaro:     

Iš N O  susidaro:    

HNO₂  H₂SO₃  CH₃COOH  H₂SO₄  H₂CO₃  HNO₃

3

2

2 3
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Question 28
Not yet answered

Marked out of 1.00

Question 29
Not yet answered

Marked out of 4.00

Question 30
Not yet answered

Marked out of 2.00

Ar iš čiaupo bėgantis vanduo yra kietas, galite nustatyti labai paprastai: prileiskite indą vandens ir jame plakite muilą. Kuris rezultatas rodys,
kad vanduo kietas?

 

 

Išlyginkite oksidacijos-redukcijos lygtį (su mažiausiais sveikaisiais koeficientais):

               KCl +    KMnO +    H SO   →    Cl  +    MnSO  +    K SO  +    H O 

Reikalingus koeficientus nuvilkite ir padėkite į jiems tinkamas vietas. Jei koeficientas lygus vienetui, jį irgi reikia nuvilkti į tinkamą vietą.
Nenuvilkus jokio skaičiaus laikoma, kad koeficientas yra lygus nuliui.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

4  2 4 2 4 2 4 2

Mokiniai tyrė vario ir X metalo miltelių mišinį. 2.2 g šio mišinio įdėjus į druskos rūgšties tirpalo perteklių išsiskyrė 0.025 mol dujų. Baigus skirtis
dujoms likę milteliai atskirti filtruojant ir išdžiovinti. Išdžiovintų miltelių masė 1.6 g. Koks metalas X buvo mišinyje?

Cinkas

Aliuminis

Magnis

Sidabras

Geležis

Gyvsidabris
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Question 31
Not yet answered

Marked out of 2.00

Question 32
Not yet answered

Marked out of 2.00

Aliuminis reaguoja su druskos rūgštimi:

                         2Al(k) + 6HCl(aq)   2AlCl (aq) + 3H (d)

Į indą, kuriame yra 30 mol HCl įdėta 12 mol aliuminio. Kiek molių vandenilio išsiskirs?  Parašykite tik atsakymą rodantį skaičių be matavimo
vienetų. Rašydami skaičius vietoje kablelio naudokite tašką (pvz., 12.345 arba 0.00012345).

Answer:

→ 3 2

 

Grafike parodyta amoniako vandeninio tirpalo tankio priklausomybė nuo amoniako masės dalies tirpale. Apskaičiuokite masę (gramais)
amoniako, esančio 1litre tirpalo, kurio tankis 0.915 g/cm .  Parašykite tik atsakymą rodantį skaičių be matavimo vienetų. Rašydami skaičius
vietoje kablelio naudokite tašką (pvz., 12.345 arba 0.00012345).

Answer:

3
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Question 33
Not yet answered

Marked out of 1.00

Question 34
Not yet answered

Marked out of 2.00

Kuria raide/kuriomis raidėmis pažymėti vandeniliniai ryšiai? 

      

A

B

C

D

Laboratorijoje yra tirpalas, kuriame natrio karbonato Na CO  koncentracija yra 21.2 g/dm . Kokiame šio tirpalo tūryje yra 1 mol natrio
karbonato? Tūrį apskaičiuokite dm . Parašykite tik atsakymą rodantį skaičių be matavimo vienetų. Rašydami trupmeninius skaičius vietoje
kablelio naudokite tašką (pvz., 12.345 arba 0.00012345). 

Answer:

2 3
3

3
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Question 35
Not yet answered

Marked out of 2.00

 

Paveiksle parodytas laboratorijoje naudojamas įrenginys. Atsakykite į klausimus (pasirinkite tinkamus atsakymų variantus).

Kuriuo numeriu pažymėtas indas vadinamas šaldytuvu (kondensatoriumi)? Choose...

Kam skirta ši aparatūra? Choose...
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Question 36
Not yet answered

Marked out of 1.00

Question 37
Not yet answered

Marked out of 3.00

Mokinys ant dešros užlašino jodo tirpalo ir nufotografavo, ką pamatė. Ką rodo šis tyrimas?

Dešroje nėra valgomosios druskos

Dešroje nėra krakmolo

Dešra buvo netinkama valgyti

Dešroje nebuvo mėsos

Dešroje yra valgomosios druskos

Dešroje yra krakmolo

Pasirinkite kokiam elementui tinka teiginys.

Yra metalas Choose...

Nelinkęs sudaryti junginių Choose...

Kambario temperatūroje sudaro dviatomes molekules Choose...

Išoriniame sluoksnyje turi 4 elektronus Choose...

Turi daugiausia elektronų sluoksnių Choose...

Atomo branduolio krūvis pats mažiausias Choose...
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Question 38
Not yet answered

Marked out of 4.00

Question 39
Not yet answered

Marked out of 1.00

Nustatykite elemento oksidacijos laipsnį nurodytame junginyje. Atsakykite nuvilkdami reikalingą skaičių į jam tinkamą vietą.

                      Junginyje CO   anglies:   

                      Junginyje SO  sieros:  

                      Junginyje NH  azoto:    ;   vandenilio:  

                      Junginyje CaH      kalcio:    ;   vandenilio  

                      Junginyje K Cr O    chromo:  

                      Junginyje (NH ) CO    azoto:  

+1  +2  +3  +4  +5  +6  +7  +8  +9  +10  ‑1  ‑2  ‑3  ‑4  ‑5  ‑6  ‑7  ‑8  ‑9  ‑10

2

3

3

2

2 2 7

4 2 3

Junginio X Y  molinė masė 200 g/mol. Apskaičiuokite junginio X Y  masę (gramais) , kurioje yra 0.6 mol X elemento. Rašydami atsakymą
rodantį skaičių, naudokite tašką, o ne kablelį.

Answer:

3 4 3 4
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Question 40
Not yet answered

Marked out of 6.00

Question 41
Not yet answered

Marked out of 2.00

 

Žemiau esančiame tekste parinkite tinkamus žodžius.

Stratosferoje vyksta tokios reakcijos: 

                   O (d)  2O(d)              (1 reakcija)

                   O(d) + O (d)  O (d)    (2 reakcija)

Vykstant 1-ajai reakcijai energija    . Tai    reakcija. 2-ojoje reakcijoje susidaranti medžiaga O  vadinama 

   . Medžiagos O  ir O  viena kitai yra    . Susidariusi    medžiaga O  saugo Žemę nuo

Saulės    spinduliuotės. 

2 →

2 → 3

3

2 3 3

Kaip galima surinkti O  dujas? (Pažymėkite visus teisingus variantus)

     

a

b

c

2
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Question 42
Not yet answered

Marked out of 1.00

Question 43
Not yet answered

Marked out of 1.00

Question 44
Not yet answered

Marked out of 2.00

Azoto ir vandenilio junginyje 14 g azoto tenka 1 g vandenilio. Kokia yra šio junginio cheminė formulė?

Nėra teisingo varianto

HN

N H

N H

NH

3

2 2

2 4

3

Apskaičiuokite junginio ZnSO ·7H O molekulinę santykinę masę. Parašykite tik atsakymą rodantį skaičių. Atsakymą suapvalinkite iki sveikojo
skaičiaus.

Answer:

4 2

Į kaitrai atsparų atvirą indą (žr. paveikslą) įdėta kalio nitrato ir pakaitinta. Dalis kalio nitrato suskilo:

                                     2KNO (k)  2KNO (k) + O (d)

Prieš kaitinant indo su jame esančia medžiaga masė buvo 100 g. Baigus kaitinti indo ir jo turinio masė buvo 96 g. Apskaičiuokite kaitinant
susidariusio kalio nitrito KNO (k) masę gramais. Parašykite tik atsakymą rodantį skaičių be matavimo vienetų. Rašydami skaičius vietoje
kablelio naudokite tašką (pvz., 12.345 arba 0.00012345).

 

Answer:

3 → 2 2

2
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Question 45
Not yet answered

Marked out of 2.00

Question 46
Not yet answered

Marked out of 2.00

Question 47
Not yet answered

Marked out of 1.00

Question 48
Not yet answered

Marked out of 2.00

Neutralizuojant sieros rūgštį natrio hidroksidu gali susidaryti Na SO  arba NaHSO . Kiek kubinių centimetrų 0.3 mol/dm  NaOH tirpalo reikia
įpilti į 100 cm  0.15 mol/dm  sieros rūgšties tirpalo, kad visa sieros rūgštis virstu NaHSO ? Parašykite tik atsakymą rodantį skaičių be
matavimo vienetų. Rašydami skaičius vietoje kablelio naudokite tašką (pvz., 12.345 arba 0.00012345).

Answer:

2 4 4
3

3 3
4

Vienas iš sieros rūgšties gamybos etapų yra sieros(IV) oksido oksidavimas iki sieros(VI) oksido:

2 SO (d) + O (d)   2 SO (d)

Apskaičiuokite susidariusio sieros(VI) oksido masę (gramais), jei O  sureagavo 0.1 mol. Parašykite tik atsakymą rodantį skaičių be matavimo
vienetų. Rašydami skaičius vietoje kablelio naudokite tašką (pvz., 12.345 arba 0.00012345).

Answer:

2 2 → 3

2

Kuri lygtis parodo kaip NH₃ jonizuosis vandenyje? 

 NH₃ ⇄ 3H⁺ + N³⁻ 

 NH₃ → 3H⁺ + N³⁻ 

 NH₃ + H₂O ⇄ NH₄⁺ + OH⁻ 

 NH₃ + H₂O → NH₂⁻ + H₃O⁺ 

 NH₃ + H₂O ⇄ NH₂⁻ + H₃O⁺ 

Vandeniniame druskos rūgšties HCl(aq) tirpale vandenilio jonų koncentracija yra 0.01 mol/dm . Koks yra šio tirpalo pH? Parašykite atsakymą
rodantį skaičių. Rašydami skaičius vietoje kablelio naudokite tašką (pvz., 12.345 arba 0.00012345).

Answer:

3

◄ Bandomoji užduotis

Jump to...

https://moodle.lmnsc.info/mod/quiz/view.php?id=55&forceview=1
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Apeliacijos ►
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