
Užduočių bankas  

 

Gamtamokslinių žinių konkursas 9-12 Klasė 

Medžiagos naudojimo tikslingumas: pasitikrinti gamtamokslinių žinių pritaikymą. 

Užduotys 

1. Nobelio chemijos premijos   

  

Diagramoje pateikta apibendrinta informacija apie Nobelio chemijos premijos laureatus: už kurios  chemijos 

srities tyrinėjimus buvo skirta premija, keli mokslininkai tais metais gavo premiją, ar tarp laureatų buvo 

moterų mokslininkių ir pan.  

  

  

   1.1. Už kurios chemijos srities tyrinėjimus pirmoji 

Nobelio premija skirta tik po Antrojo pasaulinio karo?  

  

A. Branduolinės chemijos  

B. Biochemijos  

C. Teorinės chemijos  

D. Neorganinės chemijos  

  

    1.2. Kokią apytikslę dalį visų Nobelio premijos 

laureatų sudaro moterys mokslininkės?  

   

A. 0,5 %  

B. 2 %  

C. 5 %  

D. 10 %  

 

  



2. Snaigės  

  

Mokslininkai, laboratorijoje dirbtinėmis sąlygomis augindami snaiges, nustatė snaigių formos įvairovės 

priklausomybę nuo oro sąlygų: temperatūros ir oro drėgnio. Maži plokšti ledo kristalai pradeda formuotis −2 

ºC temperatūroje. Jų dydis priklauso nuo drėgnio – jei yra mažai vandens garų, susidaro mažos plokščios 

plokštelės, o jei gerokai drėgniau, gali susidaryti ir gražūs dendritai. Šaltesniu oru (−5 ºC) sninga prizmės arba 

adatos formos snaigėmis. Esant −15 ºC, vėl vyrauja plokštelės, ir kuo didesnis drėgnis, tuo snaigės didesnės ir 

sudėtingesnės. Jei atšąla dar labiau, gali snigti mažesnių plokštelės ir prizmės formos snaigių mišiniu.  

  

  

  

2.1. Paveiksluose pavaizduotos laboratorijoje skirtingoje temperatūroje išaugintos snaigės  

(oro drėgnis buvo artimas vandens garų įsotinimui).  

  

Kurioje temperatūroje susiformavo paveiksluose pavaizduotos snaigės?  

    

A. 1 esant −2 ºC    

2 esant −5 ºC  

                     3 esant −15 ºC      

  

B. 1 esant −15 ºC   

    2 esant −5 ºC  

    3 esant −2 ºC   

C. 1 esant −5 ºC   

2 esant −15 ºC   

3 esant −2 ºC   

D. 1 esant −5 ºC  

2 esant −2 ºC  

3 esant −15 ºC   

  



  

2.2. Kurios struktūros dažniausiai būna sudėtingesnės formos snaigės?   

A. Netaisyklingos    

B. Keturkampės  

C. Šešiakampės  

D. Aštuoniakampės  

  

 

 

3. Temperatūros matavimo skalės  

  

Temperatūrai matuoti naudojamos įvairios temperatūros skalės. 1714 m. mokslininkas D. G. Farenheitas 

pagamino gyvsidabrinį termometrą. Skalei graduoti jis parinko tris taškus – druskos tirpalo užšalimo (0 ºF), 

vidutinę žmogaus kūno (100 ºF) ir druskos tirpalo užvirimo temperatūrą. 1742 m. mokslininkas A. Celsijus 

gyvsidabriniam termometrui pasiūlė naują skalę – jis atkarpą tarp atskaitos pradžios ir pabaigos taškų (vandens 

užšalimo ir vandens virimo temperatūros) padalijo į 100 lygių dalių. XIX a. pradžioje mokslininkas Viljamas 

Tomsonas (lordas Kelvinas) pasiūlė termodinaminę skalę. Joje kaip atramos taškas pasiūlytas absoliutusis nulis 

– žemiausia temperatūra, kurią teoriškai galima būtų pasiekti.  

  

  
3.1. Kurią formulę reikėtų taikyti, norint Farenheito laipsnius paversti Celsijaus laipsniais?  

  

A. ºC = 100 / 180 × (ºF − 32)  

B. ºC = 100 / 180 × (ºF + 32)  

C. ºC = 180 / 100 × (ºF − 32)  

D. ºC = 180 / 100 × (ºF + 32)  

  

3.2. Tarkime, buvo nuspręsta sukurti dar vieną temperatūros skalę, pagrįstą butanolio (butilo alkoholio) 

užšalimo ir virimo temperatūra. Butanolis užšąla esant −90 ºC, o verda esant 119 ºC.  Naujoji skalė 

būtų sugraduota butanolio matavimo vienetais ºB taip, kad butanolis užšaltų esant 0 ºB, o virtų esant 

200 ºB temperatūrai.  

  



 

Kokia pagal naująją butanolio skalę būtų vandens užšalimo ir vandens virimo temperatūra (laipsnių 

tikslumu)?   

  

A.  

Užšalimo temperatūra 86 ºB  

Virimo temperatūra 181 ºB  

  

C.  

Užšalimo temperatūra 0 ºB  

Virimo temperatūra 200 ºB  

B.  

Užšalimo temperatūra 90 ºB  

Virimo temperatūra 319 ºB  

D.  

Užšalimo temperatūra 0 ºB  

Virimo temperatūra 100 ºB  

  

    

4. Pienė  

  

Pateikta poetės Janinos Degutytės eilėraščio „Atsisveikinimas su piene“ ištrauka.  

  

Sudie, piene, 

daugiau niekada čia negrįši.  

Užmigsi betono karste  

ir miegosi tūkstantį metų.  

Ten, kur buvai panaši į mažą saulę, 

stūksos pliki stačiakampiai,  

padalyti į narvelius.  

  

Kuris procesas gali būti iliustruojamas šia ištrauka?  

  

A. Naudingųjų iškasenų gavyba ir naudojimas.  

B. Miestų plėtimasis ir jų reikšmės didėjimas.  

C. Augalų adaptacija prie pasikeitusių sąlygų.  

D. Klimato pokyčiai dėl žmonijos veiklos. 

 

Sudarė chemijos mokytoja metodininkė Angelė Bružienė remiantis: 

https://nec.lt/failai/7290_2017_NMRK_konkurso_uzduotis.pdf 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnec.lt%2Ffailai%2F7290_2017_NMRK_konkurso_uzduotis.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1fFu1foQBBCtTLSc1u_oDOnGYpSgpUuadeHENFG5LATZ76ML5V0UlL_Lc&h=AT0HP9nY8b-f5JyhSJH225oQyqSWC2JScUAxwQNW0c_tPeqabdkei__tm_kru_m5ZTOoVv_iNXmKEuP_IxQevmIHLNsH3rs4o6DGfSAqIcWs2IZ8HFlfPUGoR_531HTIb2gXZA

