
Užduočių bankas  

 

Elementai, junginiai ir mišiniai 8 Klasė 

Medžiagos naudojimo tikslingumas: susipažinti su cheminiais elementais, jų junginiais ir mišiniais. 

Užduotys 

 

 

1. Kokie elementai yra pavaizduoti šiame piešinyje?  

 vandenilis  

 metanas  

 chloras  

 siera  

 deguonis  

 varis 

2.      Kuris junginys susidaro reaguojant šioms medžiagoms: vandenilis + deguonis → ? 

 

 

 

 

3. Kurie trys mišinių atskyrimo būdai yra pavaizduoti šiame paveikslėlyje? 

 centrifugavimas  

 distiliavimas  

 filtravimas  

 ekstrakcija  

 chromatografija  

 dekantavimas 

4. Kuris teiginys yra teisingas? 

          Cheminis simbolis – sutrumpintas junginių užrašymo formulėse ir lygtyse būdas.      

          Mišiniai sudaryti iš vieno arba dviejų elementų ir/arba junginių, kurie nėra tarpusavyje chemiškai 

susijungę.     

          Junginys susidaro tam tikru būdu susijungus dviem ar daugiau cheminių elementų.  

          Elementas - medžiaga, kuri į paprastesnes medžiagas gali būti suskaidyta cheminėmis reakcijomis. 

 



5. Kuri sąvokų seka atitinka šiems medžiagoms apibūdinti: oras, vanduo, geležis?    

      mišinys, elementas, junginys.     

      elementas, junginys, mišinys.      

      junginys, elementas, mišinys.      

     mišinys, junginys, elementas. 

6. Įrašykite praleistus žodžius (atomų    elementai      gamtoje      junginiais      milijonai      Molekulė      

santykiais      skirtingų      tvarka      Vandens      vieninėmis). 

Visos medžiagos sudarytos iš labai mažų dalelių - ........................[?]. Šiuo metu žinomos 109 atomų rūšys, arba 

cheminiai .......................  [?]. Apie 90 cheminių elementų randami ...............................[?], likusieji yra gauti 

dirbtiniu būdu. Medžiagos, sudarytos iš vienos rūšies (vieno cheminio elemento) atomų, vadinamos 

................................ [?] medžiagomis. Medžiagos, sudarytos iš .......................................... [?] cheminių elementų 

atomų, vadinamos sudėtinėmis medžiagomis, arba cheminiais ................................. [?]. Šiuo metu žinomi keli 

............................. [?] junginių. Dalis junginių yra sudaryti iš molekulių. ........................... [?] yra mažiausia 

medžiagos dalelė, kurios elementai yra susijungę tais pačiais kiekybiniais ................................. [?] kaip visame 

junginyje. ................................ [?] molekulė sudaryta iš trijų atomų - du vandenilio atomai yra susijungę su vienu 

deguonies atomu. Tuo tarpu kraujyje esančio baltymo gama globulino molekulę sudaro tam tikra ........................... 

[?] susijungę 19 996 anglies, vandenilio, deguonies ir azoto atomai. 

 

Sudarė chemijos mokytoja metodininkė Angelė Bružienė remiantis: 

https://chemijajums.emokykla.lt/chemija.htm 
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