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A VERSENYZŐ ADATAI 
 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be:   igen     nem 

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 

Megye: ........................................................................................................................................ 

A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................ 

..................................................................................................................................................... 

Kategória:     I.      II.      (a megfelelő szám bekarikázandó!) 

Összes pontszám: ……………………… 

Tájékoztató 

I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik a 9. évfolyamtól kezdődően – az egyes 
tanévek heti óraszámát összeadva – a versenyben való részvétel tanévének heti 
óraszámával bezárólag összesen legfeljebb heti 7 órában tanulják a kémiát 
bizonyítványban feltüntetett tantárgyként. 

 
II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak az I. kategóriába.  

 
 

.........................................................................................................

szaktanár  (név és aláírás) 

 
 



borítólap               Név:…….………………………… évf.:………… oszt.:………..  
 

II 
 

Ú T M U T A T Ó 
 

a dolgozat elkészítéséhez 
 
 

 
 

1. Az első forduló feladatlapja két feladatsort tartalmaz. 
 Az I. feladatsor megoldásait a borító IV. oldalán lévő VÁLASZLAPON jelöljük.  
 A II. feladatsor megoldását az érettségi vizsgára előírt kidolgozási (tisztázási) űrlapra kell 

írni. Minden számpéldát külön lapon oldjunk meg. A lap felső részén tüntessük fel a 
versenyző    

   nevét, 
   osztályát,  
   kategóriáját, 
 valamint  a feladat sorszámát. 
  
2. FIGYELEM!  
 A dolgozathoz (a II. feladatsor megoldásához) csatolni kell az ADATLAPOT és a 

VÁLASZLAPOT (a feladatlap I-IV. oldalszámú borítólapját)! 
 Az I. és a II. feladatsor nyomtatott feladatait (csak a feladatlap 1-8. oldalait!) megtarthatják 

a versenyzők.  
  
3. A megoldásokat tetszés szerinti sorrendben lehet elkészíteni. Fogalmazványt (piszkozatot) 

nem szükséges készíteni. Törekedjünk a megoldások világos, szabatos megfogalmazására, és 
olvasható, áttekinthető leírására! 

  
4. A dolgozatnak a feladat megoldásához szükséges egyenleteket, mellékszámításokat, 

indoklásokat is tartalmaznia kell! Ferde vonallal határozottan áthúzott részeket nem 
veszünk figyelembe.  

 A számítások végeredményét – a mértékegységek megjelölésével – kétszer húzzuk alá! 
 A végeredmény pontossága feleljen meg az adatok pontosságának! 
  
5. Segédeszközként függvénytáblázat, továbbá elektromos zsebszámológép használható. 
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2008/2009 OKTV 1. forduló 

I. FELADATSOR 
 
Az I. feladatsorban húsz kérdés szerepel. Minden kérdés után 5 választ tüntettünk fel, 
melyeket A, B, C, D, illetve E betűkkel jelöltünk. 
Írjuk a borítólap 4. oldalán található VÁLASZLAPRA a feladat sorszáma mellé azt a betűt, 
amely az adott kérdésre a megfelelő választ jelöli! 
 
1. Mi a tömegszáma annak a természetes nuklidnak (izotópnak), amelynek magjában kétszer 

annyi a neutron, mint a proton? 
 

A)   3. 
B)   6. 
C)   9. 
D) 15. 
E) 21. 

 
2. A szulfidionban hány elektron van p-pályán? 
 

A) Kettő. 
B) Négy. 
C) Hat. 
D) Nyolc. 
E) Nyolcnál több. 

 
3. Ha állandó nyomás alatt egy ismeretlen összetételű gáz térfogata melegítés hatására 

nagyobb mértékben növekszik, mint ahogy a gáztörvény (pV=nRT) alapján kellene, mi 
lehet annak a magyarázata? 

 
A) Megnő a gázok moláris térfogata. 
B) Lezajlik egy exoterm reakció. 
C) Disszociáció történik. 
D) Az adott elegyre az Avogadro-tétel nem érvényes. 
E) A hőmérséklet magasabb lett, mint a kritikus hőmérséklet. 

 
4. Milyen számszerű adatban különbözik egymástól a karbonátion és a nitrátion? 
 

A) A kötésszögek nagyságában. 
B) Az elektronok számában. 
C) Az eredő dipólus nagyságában. 
D) A tükörsíkok számában. 
E) A töltés és a tömeg viszonyában. 

 
5. Miben van hasonlóság az ammóniamolekula és a karbonátion között? 
 

A) Azonos az alakjuk. 
B) Mind a kettő oxidálószer. 
C) Mind a kettő redukálószer. 
D) Vízmolekulával szemben Brönsted-féle bázisként viselkednek. 
E) Vízmolekulával szemben Brönsted-féle savként viselkednek. 
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2008/2009 OKTV 1. forduló 

6. Melyik elképzelt galvánelem nem valósítható meg? 
 

A) Cu(sz) | Cu2+(aq) ¦ Ag+(aq) | Ag(sz) 
B) Ag(sz) | Ag+(aq) ¦ Pb2+(aq) | Pb(sz) 
C) Pb(sz) | Pb2+(aq) ¦ Sn2+(aq) | Sn(sz) 
D) Sn(sz) | Sn2+(aq) ¦ Zn2+(aq) | Zn(sz) 
E) Zn(sz) | Zn2+(aq) ¦ Na+(aq) | Na(sz) 

 
7. Milyen kötés van a hipoklórossav molekulájában a hidrogén- és a klóratom között? 
 

A) Poláris. 
B) Apoláris. 
C) Datív. 
D) Ionos. 
E) Semmilyen. 

 
8. A következő vegyületek vizes oldatai közül melyik semleges kémhatású? 
 

A) Al2(SO4)3 
B) Na2CO3 
C) CrCl3 
D) RbCl 
E) Na2S 

 
9. Az alább felsorolt anyagokból 0,1 mol/dm3 koncentrációjú oldatot készítünk. Melyiknek 

lesz a legnagyobb, ill. a legkisebb a pH-ja? 
 

Na3PO4,  (NH4)3PO4,  Na2CO3,  NaHCO3,  NH4HCO3 
 

 legnagyobb legkisebb 
A)  Na3PO4  NH4HCO3 
B)  NH4HCO3  Na3PO4 
C)  (NH4)3PO4  NaHCO3 
D)  NaHCO3  NH4HCO3 
E)  Na2CO3  (NH4)3PO4 
 

10. Mi a választóvíz? 
 

A) A víz desztillációjának első frakciója.  
B) A salétromsav híg vizes oldata. 
C) A salétromsav tömény oldata. 
D) Koncentrált kénsavoldat. 
E) Tömény sósav és tömény salétromsavoldat elegye. 
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11. Egy só savas kémhatású oldatához nátrium-hidroxidot adva, fehér pelyhes csapadék válik 
le, amely a kémszer feleslegében feloldódik. Melyik az a só? 

 
A) Kalcium-klorid. 
B) Ammónium-klorid. 
C) Bárium-klorid. 
D) Alumínium-klorid.  
E) Cézium-klorid. 

 
12. Melyik az a fém, amelyik szobahőmérsékleten 2 mol/dm3-es NaOH-oldatban, 2 mol/dm3-

es HNO3-oldatban és 62 tömegszázalékos HNO3-oldatban egyaránt feloldódik? 
 

A) A magnézium. 
B) A cink. 
C) Az alumínium. 
D) A réz. 
E) A vas. 

 
13. Számos ismert só képlete írható fel a következő alakban: X2Y(SO4)2 · 6H2O, ahol X és Y 

kationokat jelöl. A felsoroltak közül melyik az a két fém, amely biztosan nem alkothat 
ilyen összegképletű vegyületet? 

 
A) A réz és a vas. 
B) A cézium és a cink. 
C) A kálium és az alumínium. 
D) A mangán és az ezüst. 
E) A rubídium és a kobalt. 

 
14. Az alábbi szénhidrogének azonos tömegű mintáit oxigénben tökéletesen elégetjük. 

Melyikből keletkezik a legkevesebb víz? 
 

A) A naftalinból. 
B) A benzolból. 
C) A metánból. 
D) A sztirolból. 
E) Az acetilénből. 

 
15. A szénatomoknak hányféle helyzetét tudjuk megkülönböztetni a toluol molekulájában, és 

mekkora az egyes – meghatározott – helyzetben lévő szénatomok száma? 
 

A különféle 
helyzetek száma 

A különféle helyzetek 
elfoglaltsága 

A)  2 6, 1. 
B)  3 5, 1, 1. 
C)  4 4, 1, 1, 1. 
D)  5 2, 2, 1, 1, 1 
E)  6 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 
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16. Melyik az a vegyület, amelyik nem valamelyik karbonsavnak a sója? 
 

A) Kálium-hidrogén-tartarát. 
B) Nátrium-fenolát. 
C) Nátrium-oxalát. 
D) Kálium-akrilát 
E) Kálium-palmitát. 

 
17. Melyik sav molekulájában van két szénatom között kettős kötés? 
 

A) A tejsavéban. 
B) A vajsavéban. 
C) Az olajsavéban. 
D) Az almasavéban. 
E) A borkősavéban. 

 
18. Hányféle szerkezetű triglicerid képződhet glicerinből, palmitinsavból és sztearinsavból (a 

sztereoizomereket nem tekintve)? 
 

A) Négy. 
B) Öt. 
C) Hat. 
D) Hét. 
E) Nyolc. 

 
19. Melyik az a vegyület, amelynek összegképlete C4N2H4? 
 

A) Piridin. 
B) Pirimidin. 
C) Piperidin. 
D) Pirrol. 
E) Imidazol. 

 
20. Egy négy kiralitáscentrumot tartalmazó molekulának hány enantiomerje lehet? 
 

A) Egy. 
B) Kettő. 
C) Négy. 
D) Nyolc. 
E) Nyolcnál több. 
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II. FELADATSOR 
 
 
 
 
 
1. feladat 
 
Egy kétkomponensű ötvözetben a vas és a másik fém anyagmennyiségének aránya 2:3. 
Miközben az ötvözet 7,00 g-os részletét sósavban maradéktalanul feloldjuk, 4,17 dm3 
standard állapotú hidrogén gáz keletkezik. 
 
Melyik fém az ötvözet másik összetevője? 
Írja fel a lejátszódó folyamatok egyenletét! 

 
7 pont 

 
2. feladat 
 
A portlandcement egyik legfontosabb (a gyors megszilárdulás szempontjából előnyös) 
összetevője egy kalciumot, szilíciumot és oxigént tartalmazó vegyület, amely 35,04 
tömegszázalék oxigént tartalmaz. 
 
Számítással határozza meg a vegyület összegképletét! 
 
M(O) = 16,00 g/mol, M(Si) = 28,09 g/mol, M(Ca) = 40,06 g/mol, 

 
7 pont 

 
3. feladat 
 
Brómgőzt és klórgázt összekeverve BrCl molekulák keletkeznek a gázfázisban. 25 °C-on 
vizsgálva az egyensúlyi elegyet azt találták, hogy 56 mól% BrCl-t tartalmaz, ha a kiindulási 
bróm és klór anyagmennyisége megegyezett. 
 

a) Mi a Br2 + Cl2  2 BrCl  folyamat egyensúlyi állandója?  

b) Milyen anyagmennyiség-arányban kell a két anyagot összekeverni, ha azt szeretnénk, 
hogy ugyanolyan körülmények között csak fele annyi, 28 mól% BrCl legyen az 
egyensúlyi elegyben? 

 
10 pont 
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4. feladat 
 
Különböző ipari eljárásokban visszamaradó pirit és gipsz (vízmentes) feldolgozására számos 
gazdaságos eljárást dolgoztak ki. Ezek egyikét mutatja be az alábbi folyamatábra: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az 1. lépésben levegő kizárásával 650-700 oC-on hevítik a piritet, majd a keletkező vas(II)-
szulfidot kalcium-oxid jelenlétében szénnel redukálják. A képződő elemi vasat – pl. 
mágnessel – elkülönítik a kalcium-szulfidtól, s ez utóbbit 1000 oC fölötti hőmérsékleten a 
gipsszel együtt hevítik.  
A fő termék a kén-dioxid (amely részben a 4. lépésből származik): ezt általában 
kénsavgyártásra használják fel. A 3. lépés másik termékét, a kalcium-oxidot visszaforgatják a 
2. lépéshez. 
 

a) Írja fel a számozott lépések reakcióegyenletét! 
b) Folyamatos üzem esetén elméletileg igényel-e az eljárás égetett meszet? Állítását 

indokolja! 
c) 1 tonna piritből kiindulva elméletileg (minden reakciót teljesnek és sztöchio-

metrikusnak feltételezve) hány tonna gipszet igényel az eljárás? Hány tonna keletkezik 
az egyes végtermékekből? 

d) Számítsa ki, hogy 1 tonna piritből elméletileg mennyi kén-dioxid nyerhető a 
hagyományos, levegőn történő pörkölés során! Hasonlítsa össze ezt a fenti eljárás 
eredményével! Mivel magyarázható a különbség? 

13 pont 
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5. feladat 
 
A kálium-nitrátot úgy állíthatjuk elő, hogy azonos anyagmennyiségű chilei salétrom és 
kálium-klorid keverékéből forró oldatot készítünk, majd alkalmas körülmények között 
kikristályosítjuk a kálium-nitrátot (az eljárás régi neve salétromkonverzió). 
 
A négy só oldhatósága (mol/kg víz): 

 20 °C 80 °C 
NaNO3 10,5 17,3 
KNO3 3,0 16,7 
NaCl 6,1 6,4 
KCl 4,6 6,7 

 
a) Számolja ki, hogy 1 mol kálium-nitrát előállításához hány g vízből és hány mol 

kálium-kloridból, illetve nátrium-nitrátból kell kiindulni, hogy az eljárással a lehető 
legtakarékosabban dolgozzunk, ugyanakkor szennyezésmentesen kristályosodjék ki a 
só! 

b) Részlet az eredeti receptből: 
„25,5 g (0,3 mol) nátrium-nitrátot 50 ml vízben oldunk, majd forralás közben 22,3 g 
(0,3 mol) finoman elporított kálium-kloridot ……” 
 
Számításaink alapján hány cm3 vízben kellene feloldanunk a kiindulási só 
mennyiséget, és mennyire helytálló ez alapján a recept? 

11 pont 
 
6. feladat 
 
Egy kísérletben 1,00 g, 2,00 g és 4,00 g tömegű megtisztított kalciumdarabkákat dobtak 
azonos térfogatú 20,0 tömeg%-os sósavoldatba (sűrűsége 1,095 g/cm3). A reakció után az 
oldatokat bepárolták, a visszamaradt szilárd anyagot középmagas hőmérsékleten (600 °C) 
kihevítették, végül megmérték a kapott fehér por tömegét. 

Amikor a kalciumdarabka tömegét 1,00 g-ról megkétszerezték, pontosan kétszer annyi 
lett a keletkező termék. Amikor tovább kétszerezték a kalciumdarabka tömegét (4,00 g-ra), 
már csak 1,607-szeresre nőtt a kapott termék tömege. 
 
Mekkora volt a sósavminták térfogata? 
 
M(H) = 1,008 g/mol, M(O) = 16,00 g/mol, M(Cl) = 35,46 g/mol, M(Ca) = 40,06 g/mol, 

12 pont 
 
7. feladat 
 
Hogyan állítanánk elő kalcium-karbidból etil-acetátot? Lehetőleg rendezett egyenleteket 
írjon, és tüntesse fel a reakció feltételeit! 
 
(Ha valamelyik lépésben nem ismeri pontosan a reakció körülményeit, akkor jelölje a 
folyamat lényegét pl. hidrolízis, redukció stb.) 

9 pont 
 

A feladatlap a következő oldalon folytatódik! 



Kémia I-II. kategória 8 
 

2008/2009  OKTV 1. forduló 

8. feladat 
 
A C-vitamin tabletták jó része nem csak aszkorbinsavat (azaz C-vitamint), hanem nátrium-
aszkorbátot is tartalmaz. A hatóanyagtartalmat azonban minden esetben aszkorbinsavban 
kifejezve adják meg. Az aszkorbinsav egy hat szénatomos monoszacharid-származék, mely 
szénen kívül csak hidrogént és oxigént tartalmaz. 
 
Egy 100 mg hatóanyag-tartalmú készítményben a címke szerint 33,5 mg aszkorbinsav mellett 
74,8 mg nátrium-aszkorbát található. 
 

a) Számítással határozza meg az aszkorbinsav moláris tömegét! 
b) Számítással határozza meg az aszkorbinsav és a nátrium-aszkorbát összegképletét! 
c) Hány mg nátrium-aszkorbátot tartalmaz egy 500 mg hatóanyag-tartalmú tabletta, ha 

aszkorbinsav-tartalma 220 mg? 
11 pont 



borítólap               Név:…….………………………… évf.:………… oszt.:………..  

III  
 

 



Név:…….………………………… évf.:………… oszt.:……….. borítólap 
 

 IV  

 
                      KÉMIA  OKTV 2008/2009 
                      első forduló 
       
 

V Á L A S Z L A P 
 

 
I. feladatsor  

1. ....................... 6. ....................... 11. ..................... 16. ..................... 

2. ....................... 7. ....................... 12. ..................... 17. ..................... 

3. ....................... 8. ....................... 13. ..................... 18. ..................... 

4. ....................... 9. ....................... 14. ..................... 19. ..................... 

5. ....................... 10. ..................... 15. ..................... 20. ..................... 
================================================================ 

 

 
Az I. feladatsor összes pontszáma:  . . . . . . . . . . . .  pont 

II. feladatsor  1. feladat: . . . . . . . .  pont     5. feladat: . . . . . . . .  pont 

      2. feladat: . . . . . . . .  pont    6. feladat: . . . . . . . .  pont 

      3. feladat: . . . . . . . .  pont    7. feladat: . . . . . . . .  pont 

      4. feladat: . . . . . . . .. pont    8. feladat: . . . . . . . .  pont 

 

A II. feladatsor összes pontszáma: . . . . . . . . . . . . pont 

 
A dolgozat összes pontszáma:     . . . . . . . . . . . . pont 

                        
 ................................................. 

                           szaktanár 
 

A továbbiakat a javító tanár tölti ki! 


