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OGĻŪDEŅRAŽI UN TO IZMANTOŠANA
1. variants
1. uzdevums (5 punkti)
Pabeidz teikumus, pasvītrojot pareizo vārdu!
a) Nafta ir tīra viela/ vielu maisījums, kas veidojas Zemes dzīlēs.
b) Vairums organisko vielu, karsējot pārogļojas vai sadeg ar kvēpošu liesmu. Tas liecina par to, ka organiskās vielas
satur ķīmisko elementu skābekli/oglekli.
c) Ja telpā ir izplūdusi dabasgāze, tad telpa ir nekavējoties jāvēdina, jo dabasgāze ir kodīga/viegli uzliesmojoša.
d) Cietie/šķidrie naftas pārstrādes produkti tiek izmantoti vazelīna ražošanai.
e) Ogļūdeņražu nepilnīgas sadegšanas produkti ir ogļskāba gāze/tvana gāze un ūdens.
2. uzdevums (5 punkti)
Ķīmiskā savienojuma molekulformula ir C4H10.
a) Uzraksti šī savienojuma nosaukumu! .................................................................................................................................
b) Izveido divas dažādas struktūrformulas, kas atbilst molekulformulai C4H10!

c) Uzraksti ķīmiskās reakcijas vienādojumu, ja notiek C4H10 pilnīga sadegšana!
.............................................................................................................................................................................................................
3. uzdevums (6 punkti)
Izpēti naftas pārstrādes shēmu! Papildini tekstu par
naftas pārstrādi, ievietojot teikumos izlaistos vārdus!
Vispirms naftu krāsnī ..................................... Pēc
tam kolonnā naftas tvaikus ...................................... Šo
naftas pārstrādes procesu sauc par ...................................
Tā rezultātā ogļūdeņraži, kuru molekulās .......................
.............. oglekļa atomu skaits, kolonnā paceļas augstāk,
bet ogļūdeņraži ar ..................................... oglekļa atomu
skaitu molekulā, kolonnā ieņem zemāku vietu un to
viršanas temperatūras ir ......................................
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4. uzdevums (5 punkti)
a) Aprēķini 3 m3 metāna sadedzināšanai nepieciešamo gaisa tilpumu un reakcijā radušās ogļskābās gāzes tilpumu!
Gāzes tilpumi mērīti normālos apstākļos.
Metāna pilnīgu sadegšanu apraksta dotais ķīmiskās reakcijas vienādojums.
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
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b) Kā var eksperimentāli noskaidrot, ka metāna sadegšanas rezultātā veidojas ogļskābā gāze?
.............................................................................................................................................................................................................
c) Atbildi pamato ar ķīmiskās reakcijas vienādojumu!
.............................................................................................................................................................................................................
5. uzdevums (4 punkti)
a) Uzraksti divus iemeslus, kāpēc mūsdienās ir aktualizējies jautājums par fosilā kurināmā aizstāšanu ar alternatīviem enerģijas avotiem?
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
b) Kuru alternatīvās enerģijas avotu un kāpēc uzskati par piemērotāko Latvijas apstākļiem nākotnē?
Benzīna aizstāšanai ....................................................... , tāpēc ka ....................................................... ....................................
.............................................................................................................................
Dzīvojamo telpu apsildīšanai ....................................................... , tāpēc ka ....................................................... ...................
..............................................................................................................................................
6. uzdevums (5 punkti)
Attēlā redzams ogļūdeņraža molekulas uzbūves modelis. Pārveidojot šo modeli, Līga un Jānis izveidoja divu citu
ogļūdeņražu modeļus. Līgai palika pāri divas mazās lodītes, bet Jānim papildus esošajām bija nepieciešamas vēl divas
mazās lodītes.
a) Uzraksti ogļūdeņraža nosaukumu, kura modelis redzams attēlā! ..................................................................................
Līgas modelis
Jāņa modelis

b) Uzzīmē Līgas un Jāņa izveidotos ogļūdeņražu modeļus!
c) Secini, kādas divas atšķirības ogļūdeņražu molekulu uzbūvē ir Līgas un Jāņa izveidotajos modeļos!
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
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