
Chemijos metinių projektų temos 2015 – 2016m 
(8-12 klasės) 

 
Tema Temos paaiškinimas 

Mini biodujų generatorius Viena iš atsinaujinančių energijos šaltinių rūšių yra 
biodujos. Jų gamybai gali būti naudojamos sodo ir 
daržo atliekos, kitos biologiškai suyrančios 
medžiagos. Ar įmanoma pasigaminti namų 
sąlygomis biokuro gamybos įrenginį? Kaip jis 
padėtų mažinti išmetamų į sąvartyną šiukšlių kiekį?  
 

Rūgštieji krituliai Vilniuje 
(ar Lietuvoje) 

Kokie krituliai atnešami iš kitų valstybių, kaip jie 
veikia gamtinę aplinką, pastatus, kokius rūgščiųjų 
kritulių pėdsakus galima pamatyti Lietuvoje,  kokios 
Lietuvos / Vilniaus pramonės įmonės teršia orą ir 
kaip. 
 

Šiltnamio efekto padidėjimo 
poveikis Lietuvos klimatui 

Koks Lietuvos ekologinis pėdsakas, kokie klimato 
pokyčiai stebimi pas mus. Ką galima nuveikti 
mažinant poveikį klimato šiltėjimui.  
 

Organinės rūgštys ir odos 
priežiūra 

Kosmetinių priemonių sudėtyje yra įvairių 
medžiagų, vienos iš jų yra organinės rūgštys – 
sintetinės ir natūralios. Kaip jos veikia žmogaus 
organizmą, ypač odą, kaip reikia stebėti tą poveikį.  
 

Sintetiniai priedai 
kosmetikos priemonėse 

 Kosmetikos priemonių sudėtyje yra 
parabenų, esterių, plastiko dalelių. Ar jie kenkia ar 
padeda, kokia aplinkos tarša dėl jų. Pvz., pigesnių 
odos šveitiklių sudėtyje yra dedama mažyčių 
plastiko granulių, kurios su vandenimis vėliau 
paveikia  
 

Natūralūs ir sintetiniai dažai  
audiniams 

Senovėje dažus gamino iš augalų. Vėliau išmoko 
gaminti sintetinius dažus, o kartais prie sintetinių 
dažų pridėjus tam tikrų druskų galima išgauti dar 
kitokias spalvas. Tokiais dažias dažomi 
restauruojami audiniai. Iš kokių augalų galima 
pagaminti tinkamų dažų. Kokiais dažais galima 
marginti audinius, siūlus, buities priemones, 
kiaušinius ir t. t.  
 

	  
	  



Preliminarus projektinio darbo grafikas 
 
 

Projekto etapas Trukmė 
Pirminis informacijos rinkimas ir probleminio klausimo ir 
hipotezės iškėlimas, plano sudarymas. Rugsėjis  

Informacijos atranka, apibendrinimas. Spalis, lapkritis 

Tyrimo (eksperimentas) planavimas, atlikimas, koregavimas. Gruodis, sausis, 
vasaris 

Projekto aprašymas, išvadų formulavimas, pasirengimas 
pristatyti. Kovas, balandis 

Pristatymas Gegužė   

	  
	  

Projekto vertinimo gairės 
 

• Probleminio klausimo, hipotezės formulavimas. 

• Plano sudarymas. 

• Medžiagos atranka ir pateikimas. 

• Eksperimento atlikimas. 

• Projekto išvados. 

• Projekto pristatymas. 

• Pagarba autorių teisėms. 

• Darbų atlikimo grafiko laikymasis. 


