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PART- A
Answer any FIVE of the following questions. క్రింది వానిలో ఏదేని ఐదు ప్రశ్నలకు సమాధానము నిముు.
Each carries FIVE marks. ప్రతీ దానిక్ ఐదు మార్కులు.

5 x 5 = 25 Marks

1. Write Beer-Lambert’s law and its limitations.
బీర్-లాింబర్్ నియమము మరియు దాని ప్రిమితులను వారయుము.

2. Explain the concept of chromophore. కరరమోఫో ర్ గూరిి వివరిించుము.
3. Write a note on chemical shift in NMR spectroscopy.
NMR వర్ణ ప్ట శాస్ మ
ర ు లోని ర్సాయన సాానాింతర్ణము గురిించి వాాఖ్ా వారయుము.

4. Explain about VantHoff’s factor. వాింట్ హాఫ్ గుణకమును గూరిి వివరిించుము.
5. What is Raoult’s law? రౌల్ట్ నియమము అనగానేమి?
6. Write about Ostwald’s dilution law. ఆసా్ాల్ట్ విలీనతా నియమమును వారయుము.
7. Explain about hydrogen electrode with a neat diagram.
చకుని ప్ట సహాయముతో హైడ్ర జన్ ఎలకర్ోడ్ ను గూరిి వివరిించుము.

8. Draw the phase diagram of Pb-Ag system. Pb-Ag వావసా యొకు ప్ారవసాా చితరమును గీయుము.
PART- B
Answer ALL the questions. అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానము నిముు.
Each carries TEN marks. ప్రతీ దానిక్ పది మార్కులు.

5 x 10 = 50 Marks

9. (a) How do you estimate the amount of chromium in potassium dichromate and
manganese in manganous sulphate spectrophotometrically.
వర్ణ ప్ట మాప్క ప్ద్ధ తి నుప్యోగిించి ప్ొ టాషియిం డ్ైకరరమేట్ లోని కరరమియింనూ మరియు మాింగనస్ సలఫేట్
లోని మాింగనీస్ నూ ఎటల
ు నిర్ణ యించద్వు?

(OR)
(b) i) Write the selection rules for electronic spectra.
ii) How does conjugation effect λmax.?
i) ఎలకా్ోనిక్ వర్ణప్టాల వర్ణ నియమాలు వారయుము.
ii) సింయుగుము λmax. ను ఎటలు ప్రభావితిం చేయును?
10. (a) What is finger print region in IR and discuss its significance in structure

elucidation.
IR లోని వేలిముద్రల ప్ారింతమును తలిి, అణు నిరాుణ నిర్ణ యములో దాని ప్ారముఖ్ాతను గూరిి
చరిిించుము.

(OR)
(b) Write the principle and applications of NMR spectroscopy.
NMR వర్ణప్ట శాస్ మ
ర ు యొకు సూతరము మరియు అనువర్్ నాలను గూరిి వారయుము.
11. (a) What is meant by osmotic pressure? Describe any one method of determination of
osmotic pressure of a dilute solution.
ద్రవాభిసర్ణ పీడనము అనగానేమి? ఒక విలీన దారవణము యొకు ద్రవాభిసర్ణ పీడనమును ఏదేని ఒక
ప్ద్ధ తి దాారా నిర్ణ యించుటను వరిణింప్ుము.

(OR)
(b) What is Ebullioscopic constant? Derive the relationship between elevation in the
boiling point and the molecular weight of the solute.
భాషీిభవన సాాన ఉననతి స్ిారాింకము అనగానేమి? భాషీిభవన సాాన ఉననతికీ, దారవిత అణుభారానికీ మధ్ా
గల సింబింధ్మును ఉతాిదిించుము.

12. (a) Define Kohlrausch’s law. Write any two applications of it.
కరల్ట రాష్ నియమమును నిర్ాచిించుము. దాని యొకు రిండు అనువర్్ నాలను వారయుము.

(OR)
(b) Define transport number. How do you determine it by Hittorf’s method?
అభిగమన సింఖ్ాను నిర్ాచిించుము. దానిని హిట్ ార్ే ప్ద్ధ తి దాారా ఎటల
ు నిర్ణ యించద్వు?

13. (a) Write about potentiometric titrations with one example.
ప్ొ టెనిియోమెటక్
ర అింశ్మాప్నాలను గూరిి ఒక ఉదాహర్ణ సహాయముతో వారయుము.

(OR)
(b) State phase rule. Draw a neat phase diagram of water system and explain different
parts of the system.
ప్ారవసాా నియమమును తలుిము. నీటర వావసా యొకు ప్ారవసాా చితరమును గీచి, అింద్ులోని వివిధ్ భాగాలను
వివరిించుము.

