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ADATLAP 
 

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

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) 
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  borítólap 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. feladatsorban szereplő mindegyik feladatot külön lapon oldjuk 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, mellék-számításokat, 

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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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. Egy zárt, levákuumozott tartályba 20 oC-on annyi vizet juttatunk, hogy folyékony 

halmazállapotú víz is legyen benne.  
Hogyan változik a belső nyomás, ha változatlan hőmérsékleten felére csökkentjük a gáztér 
térfogatát? 

 
A) Kétszeresére nő. 
B) Több, mint a kétszeresére nő. 
C) Kevesebb, mint a kétszeresére nő. 
D) Felére csökken. 
E) Nem változik. 
 

2. A vas(III)ion elektronszerkezetében hány elektron van d-pályán? 
 

A) Egy. 
B) Kettő. 
C) Három. 
D) Négy. 
E) Öt. 

 
3. Melyik reakció egyensúlya független a nyomástól? 
 

A) C + CO2        2 CO 
B) NO2 + CO         NO + CO2 
C) 2 SO2 + O2        2 SO3 
D) NH4Cl        NH3 + HCl 
E) 2 NO2         N2O4 

 
4. A következő anyagok 1 mólját 1 liter vízbe rakjuk.  

Melyik esetben fogja a folyadék legjobban vezetni az áramot? 
 

A) CaCO3 
B) CH3COOH 
C) CH3COCH3 
D) HCl 
E) szőlőcukor 

 
5. Mi a mértékegysége az elektromotoros erőnek? 
 

A) A newton. 
B) A pascal. 
C) A volt. 
D) A coulomb. 
E) Az amper. 
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6. Rézlemezt a) vas(II)-szulfát-oldatba, b) ezüstnitrát-oldatba, c) higany(II)nitrát-oldatba 
merítünk.  
Mely eset(ek)ben nő a lemez tömege? 

 
εo(Fe/Fe2+) = –0,44V  εo(Cu/Cu2+) = 0,34V  εo(Hg/Hg2+) = 0,85V  εo(Ag/Ag+) = 0,80V 
Ar(Fe) = 55,85   Ar(Cu) = 63,55   Ar(Hg) = 200,59     Ar(Ag) = 107,87 

 
A) Csak az a) és a b) esetben. 
B) Csak az b) és a c) esetben. 
C) Csak az a) és a c) esetben. 
D) Mindhárom esetben. 
E) Csak az a) esetben. 
 

7. Egy rendszer állandó hőmérsékleten adott mennyiségű oldószert és a felette levő 
gáztérben nitrogént tartalmaz.  
Melyik esetben oldódik a legnagyobb mennyiségű gáz az oldószerben? 
 
A) Ha az oldószer víz, a nyomás kicsi. 
B) Ha az oldószer hexán, a nyomás kicsi. 
C) Ha az oldószer víz, a nyomás nagy. 
D) Ha az oldószer hexán, a nyomás nagy. 
E) A nitrogéngáz egyik esetben sem oldódik érdemleges mennyiségben az oldószerben. 

 
8. A HCl gyengébb sav, mint a 
 

A) HF. 
B) HCOOH. 
C) H2CO3. 
D) H2S. 
E) HI.  

 
9. Melyik két anyag reakciójában nem keletkezik gáz? 
 

A) Na és víz. 
B) O2 és kén. 
C) CaO és víz. 
D) Cl2 és H2. 
E) Etanol és cc. H2SO4. 

 
10. Melyik folyamat nem jár színváltozással? 
 

A) Híg KMnO4-oldatba Na2SO4-ot szórunk. 
B) Szilárd ként megolvasztunk, majd az olvadékot tovább hevítjük. 
C) Vasszöget CuSO4-oldatba mártunk. 
D) Kristályos CuSO4-ot hevítünk. 
E) Híg KI-os I2-oldathoz keményítőt cseppentünk. 
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11. A felsorolt anyagok között hány olyan van, amit levegőn tömegállandóságig hevítve a 
szilárd anyag tömegnövekedését észleljük? 

 
FeS2,   Cu(OH)2,   Mg,   gyémánt,   LiH 

 
A) Egy sem. 
B) Egy. 
C) Kettő. 
D) Három. 
E) Négy. 

 
12. Melyik összefüggés érvényes egy Na2CO3-oldatban mérhető koncentrációkra? 
 

A) 2[Na+] = [CO3
2–] 

B) [Na+] = 2[CO3
2–] 

C) [Na+] < 2[CO3
2–] 

D) [Na+] > 2[CO3
2–] 

E) [H3O+] = [OH–] 
 
13. A hangyasav és az oxálsav is készségesen reagál savas közegben melegen kálium-

permanganáttal. A reakciók a következő egyenletek szerint játszódnak le: 
 

aHCOOH + bMnO4
– + cH+ = aCO2 + bMn2+ + dH2O  

x(COOH)2 + yMnO4
– + vH+ = 2xCO2 + yMn2+ + zH2O  

 
Mennyi az értéke az (a/x – y/b) kifejezésnek? 

 
A) 0 
B) 1 
C) 2 
D) 3 
E) 4 

 
14. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban?  
 

A) Buta-1,3-dién 
B) Buta-2-én 
C) Pent-3-én 
D) Hex-2,4-én 
E) Toluol 

 
15. A ciklohexán székformájú molekulájában hányféle helyzetű szénatom és hányféle helyzetű 

hidrogénatom van? 
 

A) Egyféle helyzetű szénatom és egyféle helyzetű hidrogénatom. 
B) Egyféle helyzetű szénatom és kétféle helyzetű hidrogénatom. 
C) Kétféle helyzetű szénatom és egyféle helyzetű hidrogénatom. 
D) Kétféle helyzetű szénatom és kétféle helyzetű hidrogénatom. 
E) Háromféle helyzetű szénatom és háromféle helyzetű hidrogénatom. 
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16. Melyik az a vegyület, amelyik a többitől eltérő vegyületcsoportba tartozik? 
 

A) A dekán. 
B) A nonán. 
C) A triptofán. 
D) A tetradekán. 
E) A tetrakontán. 

 
17. Az alábbiak közül melyik anyag forráspontja a legmagasabb légköri nyomáson? 
 

A) Etanol 
B) Etil-amin 
C) Acetaldehid 
D) Dietil-éter 
E) Ecetsav 

 
18. A következő vegyületek vizes oldatai közül hánynak lesz bázikus a kémhatása? 

piridin,   imidazol,   N,N-dimetil-formamid,   fenol,   trietil-amin,   pirrol,  
ammónium-klorid,   nátrium-acetát,   trisó,   anilin,   benzaldehid 

A) 1 
B) 3 
C) 5 
D) 7 
E) 9 

 
19. Melyik alkohol nem képes – a többivel ellentétben – a CuO-ot rézzé redukálni? 
 

A) CH3–CH(CH3)–CH2–OH 
B) CH3–C(CH3)OH–CH3 
C) CH3–CH2–CH(OH)–CH3 
D) CH3–CH2–CH2–CH2–OH. 
E) CH3–CH2–CH(OH)–CH2–CH3 

 
20. Minek tulajdonítható, hogy a szacharóz jól oldódik vízben? 
 

A) Molekulája hattagú gyűrűt tud képezni. 
B) A gyűrűs alakú molekulában glükozidos hidroxilcsoport is van. 
C) Gyűrűjében van éterkötés. 
D) Molekulájában sok a hidroxilcsoport. 
E) Vizes oldatban az izomerek között egyensúly alakul ki. 

20 pont 
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II. FELADATSOR 
 
 
 
1. feladat 
 
Régen a szappanfőzéshez "nátronlúgot" (kb. 10%-os vizes NaOH oldatot) használtak a 
háziasszonyok. Az otthoni szappankészítés során állati vagy növényi zsiradékot főztek a 
lúgoldatban. Fontos volt, hogy az egyik alapanyag kis feleslegben legyen. 
 
a) Melyik és miért? 
 
A reakció végbemenetele után a melegen folyós keveréket formába lehet önteni, ahol teljes 
egészében megszilárdul, és már fel is használható. Az iparban a szappanfőzés után kapott 
keveréket oldással és a tiszta szappan kicsapatásával tovább tisztítják, majd azután adnak 
adalékokat hozzá. 
 
b) Mi az a bőrre jótékony hatású vegyület, ami az otthon készített szappanban megtalálható, 

míg az ipari nyersszappanban nincs jelen?  
Rajzolja fel a szerkezetét! 

 
Mivel az erősen maró nátronlúggal sok súlyos baleset történt, az ötvenes években 
megszüntették a nátronlúg forgalmazását, helyette mosószóda-oldattal (nátrium-karbonát- 
oldat) főzték a szappant. A mosószóda a gyakorlatban kevésbé vált be a szappanfőzésre: 
tovább tartott a folyamat. 

A problémát a népi leleményesség az ötvenes évek végére kiküszöbölte: ekkor terjedt 
el a "szódaélesítés". Ehhez egy "vájdlingban" oltott meszet kevertek el vízzel, és tömény 
mosószóda-oldatot kevertek hozzá. Az elegyet egy napig állni hagyták, időnként 
megkeverték. Egy nap elteltével az oldat tisztáját átöntötték a szappanfőző üstbe, és ezt 
használták nátronlúg helyett. Ez az oldat sokkal hatékonyabb volt szappanfőzésre, mint a 
mosószóda, amiből kiindultak. 

 
c) Mi történik "szódaélesítés" során? Magyarázza meg! Írjon egyenletet! 
 

7 pont 
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2. feladat 
 
A homeopátiás gyógykészítmények előállítása során a legfontosabb lépés a potenciálás. 
Ennek során a hatóanyag 1 súlyrészét 99 súlyrész vízzel alaposan (ütve-rázással) 
összekeverik. A kapott oldatból ismét 1 súlyrészt hígítanak 99 rész vízzel. 
A készítmények erősségét a C skálán mérik. A C30-as potencia annyit tesz, hogy az első 
oldatból kiindulva 30 egymást követő hígítást végeznek. 
 
Álmatlanság, kimerültség ellen a homeopaták az acidum phosphoricum-ot (közönséges nevén 
ezt foszforsavként ismerjük) ajánlják C12-es potenciában.  
 
a) Hány foszforsav-molekula jutna egy C12 potenciájú készítmény 2 cm3-es üvegcséjére, ha 

azt az előírások szerint, tisztán készítették? 
Gyakorlatilag mit jelent ez? 

 
A plutónium a sajtóban az egyik legtöbbet emlegetett veszélyes radioaktív anyag. A 
természetben előforduló plutónium gyakorlatilag teljes egészében az emberi tevékenység 
(kísérleti atomrobbantások, nukleáris balesetek) következtében került oda és a Földön 
gyakorlatilag mindenütt kimutatható. Izraeli és német kutatók természetes vízmintákban a 
239Pu koncentrációját 4·10–19 g/cm3-nek mérték. 
 
b) Ha ezt a koncentrációt a vizekre általánosan jellemzőnek vesszük, hány 239Pu atomot 

tartalmaz a fent említett üvegcse? 
 
A 239Pu egyik fő veszélye a radioaktív bomlása során kibocsátott sugárzás. A bomlás során is 
veszélyes anyag, az atombombákban szintén használatos, de jóval kevésbé sugárzó 235U 
keletkezik. 
 
c) Milyen sugárzást bocsát ki a 239Pu? 

8 pont 
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3. feladat 
 
Egy kisütött ólomakkumulátorban két ólom-szulfáttal borított fémólom elektród merül 
kénsav-oldatba. Feltöltés során a következő reakciók játszódnak le rajtuk: 
 
 PbSO4 + 2 e– → Pb + SO4

2– 
PbSO4 + 2 H2O→ PbO2 + 4 H+ + SO4

2– + 2 e– 
 
Ha az akkumulátor áramot ad le, ezek a folyamatok ellenkező irányba zajlanak. 
 
Jó néhány alkalmazás esetén az ólomakkumulátorok használatának még nincs alternatívája. 
Nemcsak a járművekben, de pl. a szünetmentes áramellátást adó tápegységekben is 
ólomakkumulátor található. Ezekben általában a kénsavoldatot szilikagéllel zselésítik, nehogy 
kifolyjon, mert egy nyílás vagy szelep mindig van az akkumulátoron. 
 
a) Miért nem lehet teljesen lezárni a cellákat? Írja fel azokat az elektródreakciókat, amelyek 

miatt esetleg megnövekedhet a nyomás az akkumulátorban! 
 
Egy tipikus szünetmentes áramforrás áramszünet esetén 30 percen át tud egy számítógépet 
árammal táplálni. Ez azt jelenti, hogy az akkumulátor ennyi ideig folyamatosan 50 A erősségű 
áramot ad le. 
 
b) Hány kg PbSO4 keletkezik egy ilyen esemény során a szünetmentes tápegységben? 
 
c) Milyen irányban változik az elektrolit sűrűsége az áramszünet alatt? Miért? 

8 pont 
 
4. feladat 
 
A kalcium-karbid egyik érdekes gyakorlati alkalmazása betonok nedvességtartalmának 
meghatározása, amire például betonpadlóra ragasztott parketták készítése során van szükség. 
A módszer a következő: a padlóból vett betonmintát porrá törve speciális zárt tartályban 
acélgolyók segítségével por alakú kalcium-karbiddal keverik össze. A beton víztartalmával ez 
gázt fejleszt, és kalcium-hidroxiddá alakul. A reakció hatására megnövekedik a tartályban 
mérhető nyomás. Ebből kiszámítható a gáz mennyisége és a minta víztartalma.  

Egy vizsgálat során a következő mérési eredményeket kapták. Egy helyiség padlójából 
vett 25,0 g betonpor-mintát vizsgálva a fejlődő gáz a műszer 500,0 cm3 térfogatú tartályában, 
20 oC hőmérsékleten 135,2 kPa nyomásnövekedést okozott. A parketta legfeljebb 2 tömeg-
százalék nedvességtartalmú aljzatbetonra ragasztható fel. 
 
a) Írja fel a lejátszódó reakciót!  
 
b) Elkezdheti-e a kivitelező a munkát, vagy még szárítani kell a helyiség padlóját? 

8 pont 
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5. feladat 
 
Egy zárt tartályban nitrogén és hidrogén elegye van szobahőmérsékleten. Az elegyben 
mindkettő koncentrációja 0,5 mol/dm3. A tartályt felmelegítve – egy bizonyos T 
hőmérsékleten – a hidrogén és az ammónia egyensúlyi koncentrációja azonos lesz.  
 
Mennyi legyen a kiindulási hidrogénkoncentráció 0,5 mol/dm3 kiindulási nitrogén-
koncentráció mellett, hogy ugyanazon a T hőmérsékleten a hidrogén és a nitrogén egyensúlyi 
koncentrációja legyen egyenlő az elegyben? 

13 pont 
 

6. feladat 
 
A fertőtlenítőszerek ún. aktív klórtartalma jellemzi az adott anyag „hatékonyságát”. Az aktív 
klórtartalom azt adja meg, hogy hány gramm klór képes ugyanannyi jódot kiválasztani 
jodidionokból, mint 100 g vizsgált anyag.  
 
Az egyik legelterjedtebb fertőtlenítőszer a klórmész, amit úgy állítanak elő, hogy oltott 
mészbe a sztöchiometrikus mennyiségnél kevesebb klórt vezetnek, majd a keletkező fehér 
szilárd anyagot elkülönítik. Ez mindig tartalmaz vizet is. 
 
Egy klórmész minta aktív klórtartalma a vizsgálatok szerint 39,0%. Ha ebből az anyagból 
1,000 g-ot óvatosan feloldunk feleslegben vett 20,0 tömegszázalékos sósavban, majd a 
keletkező oldatot bepároljuk, 1,805 g CaCl2 · 6 H2O-t nyerünk. 
 
a) Adja meg a klórmész előállításakor lejátszódó reakció egyenletét! 

Milyen ionokat tartalmaz a klórmész?  
Mi az anionok anyagmennyiség-aránya a mintában? 
 

Speciális célokra (pl. a tejiparban) használnak fertőtlenítőként egy fém-hipokloritot, amelyet 
kétszeres tömegű inert (nem oxidáló hatású) anyaggal összekeverve 40,5% aktív klórtartalmú 
anyagot kapnak.  
 

b) Melyik fém hipokloritjáról van szó? 
14 pont 

 
7. feladat 
 
Hogyan állítana elő 1,1,2-triklóretánt etanolból? 

8 pont 
 

8. feladat 
 
Egy kristályvizes fémsó elemanalízise alapján azt tudjuk, hogy egyéb más elemek mellett 
32,57 tömegszázalékban tartalmaz oxigént, 5,70 tömegszázalékban hidrogént és 13,07 tömeg-
százalékban ként. Enyhe hevítés után a vegyület oxigéntartalma 40,10 tömegszázalék, 
kéntartalma 20,11 tömegszázalék lett, és hidrogént nem lehetett kimutatni benne.  
 
Adja meg a vegyület képletét! 

14 pont 
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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! 




