
 

O k t a t á s i  H i v a t a l  
 A versenyző kódszáma: 
 
 
 

   

 
A 2009/2010. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
második forduló  

 

KÉMIA 
I. kategória 

 
FELADATLAP 

 
 
Munkaidő: 300 perc 
Elérhető pontszám: 100 pont 
 
 
 
 
 

ÚTMUTATÓ 
 
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűkkel ki kell tölteni a versenyző adatait 
tartalmazó részt! A munkalapokra nem kerülhet sem név, sem más megkülönböztető jelzés, 
kizárólag a versenyző számjele, amelyet minden munkalapra rá kell írni! 
 
A feladatok megoldásához íróeszközön kívül csak függvénytáblázat és nem programozható 
zsebszámológép használható, de egyéb elektronikus eszköz (pl. mobiltelefon) nem! 
 
A munkalapokat a borítóval együtt kell beküldeni! 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

A VERSENYZŐ ADATAI A versenyző kódszáma: 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be:      igen      nem* 

*A megfelelő szó aláhúzandó 



Kémia I. kategória  Kódszám: ………… 
 

2009/2010           OKTV 2.  forduló  

II

 
Ú T M U T A T Ó 

 
a dolgozat elkészítéséhez 

 
 

 
 

1. A második 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  
      kódszámát, 

kategóriáját, 
valamint    a feladat sorszámát. 
A II. feladatsor 3. feladatának megoldását nem külön lapon, hanem a borítólap III. 
oldalán jelöljük! 

 
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 1-12. 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 nem programozható 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. 
Írja a VÁLASZLAPRA (a borítólap IV. oldalán található) a feladat sorszáma mellé azt a 
betűt, amely az adott kérdésre a megfelelő választ jelöli! 
 
1. Mely gázok összekeverésével lehetetlen az azonos állapotú levegőnél kisebb sűrűségű 

elegyet készíteni? 
 

A) Hélium és neon. 
B) Szén-dioxid és etán. 
C) Klór és hidrogén. 
D) Ammónia és oxigén. 
E) Metán és propán. 

 
2. Az alábbi anyagok 1000 oC fölött levegőn hevítve Mn3O4 összegképletű vegyületté 

alakulnak. Hány esetben jár ez együtt a szilárd anyag tömegnövekedésével? 
 

MnO, MnO2, Mn2O3, MnCO3, MnS, MnS2 
 

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

 
3. A H2 + I2 = 2HI reakció sebességét vizsgáljuk. (A reakció elsőrendű mindkét reaktánsra 

nézve.)  
Melyik állítás helyes? 
 
Ha egy megismételt kísérletben ugyanolyan körülmények között a H2 koncentrációja 
25 %-kal nagyobb, akkor 

A) lesz a reakció sebessége ugyanakkora, ha a I2 koncentrációja 25 %-kal kisebb. 
B) lesz a reakció sebessége ugyanakkora, ha a I2 koncentrációja 20 %-kal kisebb. 
C) lesz a reakció sebessége ugyanakkora, ha a HI koncentrációja 25 %-kal nagyobb. 
D) lesz a reakció sebessége ugyanakkora, ha a HI koncentrációja 11,8 %-kal nagyobb. 
E) a reakció sebessége nem lehet ugyanakkora. 
 

4. Melyik sorban van három olyan termokémiai mennyiség (mind a három azonos 
hőmérsékletre vonatkozik), amelyek között közvetlen matematikai összefüggés áll fenn? 

 
A) A jég olvadáshője, a víz fagyáshője és a jég képződéshője. 
B) A jég szublimációs hője, a víz fagyáshője és a jég képződéshője. 
C) A víz képződéshője, a víz fagyáshője és a víz párolgáshője. 
D) A jég képződéshője, olvadáshője és szublimációs hője. 
E) A gőz képződéshője, a víz képződéshője és a víz párolgáshője. 
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5. Hogyan alakulnak a reakciósebességek, ha egy A + B  C + D típusú exoterm reakció 
egyensúlyát melegítéssel megzavarjuk? 

 
A) Az A + B → C + D reakció sebessége megnő, a C + D → A + B reakcióé csökken. 
B) Az A + B → C + D és a C +D → A + B reakció sebessége azonos mértékben nő. 
C) Az A + B → C + D reakció sebessége jobban nő, mint a C + D → A + B reakcióé. 
D) Az A + B → C + D reakció sebessége kevésbé nő, mint a C + D → A + B reakcióé. 
E) Az A + B → C + D reakció sebessége csökken, a C + D → A + B reakcióé nő. 

 
6. Mekkora lesz egy ecetsavoldatban az ecetsavmolekulák és az acetátionok koncentrációja, 

ha az oldatot a kétszeresére hígítjuk?  
Az ecetsavmolekulák kezdeti koncentrációjának jele legyen cec, az acetátionoké cac! 

 
A) [CH3COOH] = cec/2      és      [CH3COO–] = cac/2. 
B) [CH3COOH] > cec/2      és      [CH3COO–] > cac/2. 
C) [CH3COOH] > cec/2      és      [CH3COO–] < cac/2. 
D) [CH3COOH] < cec/2      és      [CH3COO–] < cac/2. 
E) [CH3COOH] < cec/2      és      [CH3COO–] > cac/2. 

 
7. Hígítás hatására hogyan változhat meg egy oldat pH-ja? 
 

A) Csak nőhet. 
B) Csak csökkenhet. 
C) A tiszta víz és az oldat pH-ja közötti különbség megnő. 
D) A tiszta víz és az oldat pH-ja közötti különbség (abszolút értékben) lecsökken. 
E) Általánosan érvényes szabály nem állapítható meg. 

 
8. Az alábbi folyamatok közül melyik (gyakorlati) megvalósításához kell valamilyen 

áramforrás? 
 

A) Zn2+(aq) + Cu(sz) = Cu2+(sz) + Zn(sz). 
B) MnO2(sz) + 4 H+(aq) + 2Cl–(aq) = Mn2+(aq) + 2 H2O(f) + Cl2(g). 
C) Pb(sz) + 2 HNO3(aq) = Pb2+(aq) + H2O(f) + 2 NO2(g). 
D) Fe(sz) +2 H+(aq) = Fe2+(aq) + H2(g). 
E) CaO(sz) + 2 H2O(f) = Ca2+(aq) + 2 OH–(aq). 

 
9. A felsorolt elemek közül hánynak létezik (szobahőmérsékleten és légköri nyomáson 

előállítható) XO tapasztalati képletű oxigénvegyülete? 
 

H, C, N, Na, Mg, Al, P, Cu 
 

A) Háromnak. 
B) Négynek. 
C) Ötnek. 
D) Hatnak. 
E) Hétnek. 
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10. Ezüsttárgyak felületén kén-hidrogént tartalmazó levegőn fekete bevonat képződik.  
Melyik egyenlet írja le helyesen a folyamatot? 

 
A) Ag  +  H2S  →  AgS  +  H2 
B) 2 Ag  +  H2S  →  Ag2S  +  H2 
C) Ag  +  H2S  +  1/2 O2  →  AgS  +  H2O 
D) 2 Ag  +  H2S  +  1/2 O2  →  Ag2S  +  H2O 
E) 2 Ag  +  H2S  +  5/2 O2  →  Ag2SO4  +  H2O 

 
11. A felsorolt nevek közül az egyik nem létező vegyületet takar, ugyanis a kation már 

közönséges körülmények között is képes oxidálni az aniont. Melyik ez a név?  
 

A) Vas(III)-jodid. 
B) Ammónium-perklorát. 
C) Nátrium-hidrogén-szulfid. 
D) Kobalt(III)-fluorid. 
E) Stroncium-karbonát. 

 
12. Ha a K2FeO4 összegképletű anyagot vízben oldjuk, vas(III)-hidroxid csapadék leválását és 

gázfejlődést tapasztalunk.  
1 mol K2FeO4-ból kiindulva milyen mennyiségű és minőségű gáz képződik, ha a reakció 
teljesen végbemegy? 
 
A) 0,75 mol oxigén. 
B) 1 mol oxigén. 
C) 1,5  mol oxigén. 
D) 0,75 mol hidrogén. 
E) 1 mol hidrogén. 

 
13. Melyik az a fertőtlenítőszer, amely egyben erős redukálószer is? 

 
A) Metanal. 
B) Fenol. 
C) Kálium-permanganát. 
D) Nátrium-hipoklorit. 
E) Dijód. 

 
14. Melyik az a fém-oxid, amely az alkoholok és az elemi oxigén reakciójának katalizálására 

alkalmas? 
 
A) MgO. 
B) CuO. 
C) ZnO. 
D) HgO. 
E) PbO. 
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15. Az alábbi reakció termékében hány kiralitáscentrum található, illetve hány sztereoizomer 
keletkezik a reakcióban? 

 

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

 
16. Hány szénatomos az a legegyszerűbb nyílt láncú alkén, amelyiknek vannak geometriai 

izomerjei és királis? 
 

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

 
17. A felsorolt vegyületek közül melyiknek egyezik meg az olvadáspontja a β-D-glükózéval? 
 

A) α-D-glükóz. 
B) α-L-glükóz. 
C) β-L-glükóz. 
D) Mindháromnak. 
E) Egyiknek sem. 

 
18. A propánsav alább felsorolt származékai közül melyiknek a legmagasabb az 

olvadáspontja? 
 

A) 2-hidroxipropánsav 
B) 2-oxopropánsav 
C) 2-aminopropánsav 
D) 2-metilpropánsav 
E) 2-klórpropánsav 

 
19. Melyik aminosav egy-egy molekulája képes lánctagként a polipeptidláncokat diszulfid-

híddal összekapcsolni? 
 

A) Alanin. 
B) Cisztein. 
C) Glutamin. 
D) Szerin. 
E) Valin. 
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20. Az emberi szervezet számára szükséges vitaminok közül csak a B-vitaminok és a C-
vitamin vízoldhatóak. A felrajzolt öt vitaminmolekula közül négy valamelyik B-vitamin 
szerkezete.  
Melyik a kakukktojás? 

 
A)  

 
B)  

 
C)  

 
D)  

 
E)  
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II. FELADATSOR 
 
1. feladat 
 
14,0 g vasreszelékhez 60 cm3 vizet és számított (sztöchiometrikus) mennyiségű tömény 
kénsavat adunk mérőhengerrel kimérve. A reakció lejátszódása után kiszűrjük az esetleges 
szennyezéseket, és jeges hűtés közben kikristályosítjuk a terméket. (Az elpárolgó vizet 
pótoltuk.)  
 
Elvileg hány gramm válik ki a várt (7 mol kristályvízzel kristályosodó) termékből?  
 
A vas-szulfát telített oldata 0°C-on 13,8 tömegszázalékos.   
 
M(Fe) = 55,8 g/mol;     M(S) = 32,0 g/mol;     M(O) = 16,0 g/mol;     M(H) = 1,0 g/mol 

7 pont 
 
2. feladat 
 
A redoxireakción alapuló térfogatos meghatározások egyik kevésbé ismert módszere a 
cerimetria, amely a Ce4+ ionok erélyes oxidáló hatásán alapul: 
 

Ce4+  +  e–  →  Ce3+ 

 
Cérium(IV)-mérőoldatot legcélszerűbben vízmentes ammónium-cérium(IV)-nitrátból 
közvetlen beméréssel készíthetünk. 1,000 dm3 0,0100 mol/dm3 koncentrációjú mérőoldathoz 
5,481 g sóra van szükség. 
 

a) Határozza meg az ammónium-cérium(IV)-nitrát összegképletét!  
 

A vércukorszint meghatározásának korábban használatos módszere cerimetriás titrálás volt. A 
vizsgálatok szerint a Ce4+ megfelelő körülmények között pontos és egyértelmű sztöchiometria 
szerint kvantitatíve hangyasavvá oxidálja a glükózt. 
 

b) Írja fel a reakció egyenletét! 
 
c) Mekkora volt annak a vérnek a glükóz-koncentrációja (mmol/dm3 egységben 

kifejezve), amelynek 1,0 cm3-ére 6,24 cm3 0,0100 mol/dm3 koncentrációjú cérium(IV)-
mérőoldat fogyott? 

 
d) Hogyan viszonyulna a számított és a valós vércukorszint egymáshoz, ha a vérben a 

glükózon kívül más oxidálható anyagok is lennének? 
8 pont 
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3. feladat 
 
1 mol/dm3 koncentrációjú CuCl2-oldatot egyik esetben két rézelektród, egy másikban pedig 
két szénelektród alkalmazásával elektrolizálunk. 
 
A feladatot a borítólap III. oldalán lévő táblázatban oldja meg! 
 
 rézelektród szénelektród 

a) Mi történik az elektródokon? Milyen 
jelenség figyelhető meg? 

  

b) Az elektródreakciók egyenletei:   

c) Hogyan változik az oldat 
koncentrációja az elektrolízis során? 

  

d) Van-e különbség, ha CuCl2 helyett 
CuSO4-t használunk? Mi változik? 

  

e) Minek kell elfogynia, hogy véget 
érjen az elektrolízis? 

  

f) Megváltozik-e, és ha igen, hogyan az 
elektrolízis során az elektródok 
kémiai összetétele? 

  

g) Az áramforrás kikapcsolásakor van-e 
feszültség az elektródok között? 

  

9 pont 
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4. feladat 
 
Kísérletünkben a hemoglobin oxigénszállító képességét vizsgáljuk. A hemoglobin egy négy 
alegységből álló fehérje, relatív molekulatömege 64500, négy heteroaromás szerkezetű, 
vastartalmú hemcsoportot tartalmaz.  
 
Kísérletünkhöz 12,6 g/dl koncentrációjú hemoglobin oldatot készítettünk sertésvérből izolált 
fehérje felhasználásával (az emberi vér is körülbelül ennyit tartalmaz). Az oldatba különböző 
nyomású oxigéngázt buborékoltatva meghatároztuk a megkötődő oxigén mennyiségét. A 
kísérletet 36 ºC-on végeztük. Az eredményeket az alábbi grafikonon ábrázoltuk (1 atmoszféra 
760 Hgmm-nek felel meg). Az ábrán az 1 ml vér által megkötött oxigén 1 atmoszférán mért 
térfogatát ábrázoltuk. 
Kísérleteink során megfigyeltük, hogy amikor oxigénnel telített hemoglobin-oldathoz HgCl2-
oldatot cseppentünk, akkor egyszerre színváltozást, csapadékképződést, és gázfejlődést is 
tapasztalunk. 
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Számítási feladat 
a) A kísérleti adatok felhasználásával határozza meg, hogy egy hemoglobin-molekula 
maximum hány oxigénmolekulát szállíthat! A választ számítással indokolja! 
 
 
A továbbiakban oldja meg a tesztfeladatokat! A megoldásban a válaszok kódját sorolja fel! 
 
A következő kódolást használja!  
 
Relációanalízis 
Ezek a feladatok összetett mondatokból állnak. Az összetett mondat első része egy állítás, a második 
része pedig egy indoklás. Kódolás: 

A Az állítás és a magyarázat is igaz, az indoklás magyarázza az állítást. 
B Az állítás és a magyarázat is igaz, de az indoklás nem magyarázza az állítást. 
C Az állítás igaz, az indoklás nem. 
D Az állítás nem igaz, az indoklás (önmagában) igaz. 
E Sem az állítás, sem az indoklás nem igaz. 

 
Egyszerű választás 
A feladatban az öt válasz közül kell kiválasztani az egyetlen helyes megoldást. 
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Tesztfeladatok 
 
Relációanalízis 
b) Az oxigénkötés mértéke meghatározható úgy, hogy a véren nagy mennyiségű nitrogéngázt 
buborékoltatunk át, és a távozó gázban határozzuk meg az oxigén mennyiségét, MERT a 
nitrogén erősebben kötődik a hemoglobinhoz, mint az oxigén. 
 
c) 7000 méteres tengerszint feletti magasságon (ahol a légnyomás 0,4 atmoszféra) légszomj 
alakul ki, MERT itt a vér hemoglobinja nem tud teljes mértékben telítődni oxigénnel. 
 
Egyszerű választás 
d) Hogyan alakulna a grafikon, ha a vizsgálatra szánt hemoglobin-oldatot előzőleg CO-dal 
telítettük volna? 

A A megkötött oxigén mennyisége a nyomástól függetlenül mindig 0. 
B A megkötött oxigén mennyisége a nyomástól függetlenül mindig 0,2 ml/ml. 
C A görbe alakja változatlan: az oxigén továbbra is megkötődik, csak nem tud 

felszabadulni. 
D A görbe alakja változatlan: a már megkötődött oxigén felszabadul, csak nem 

tud újabb oxigén kötődni. 
E A görbe alakja hasonló lesz, csak kb. 0,1 ml/ml-nél éri el a telítési értéket. 

 
e) Egészséges ember tüdejében a levegő oxigéntartalma körülbelül megegyezik a légkörivel, 
és elegendő idő áll rendelkezésre, hogy a hemoglobin és a légköri levegő között beálljon az 
egyensúly. Hány százalék a tüdőt elhagyó vér telítettsége (a kötött oxigén mennyisége az 
elméleti maximumhoz képest)? 

A kb. 97% 
B kb. 80% 
C kb. 60% 
D kb. 40% 
E kb. 20% 

 
Relációanalízis 
f) Az 1 atmoszféra nyomású levegővel egyensúlyban lévő hemoglobin-oldat 
oxigéntelítettsége magasabb nyomás alkalmazásával jelentősen már nem növelhető, MERT a 
telítettségi szint egyáltalán nem függ az oxigén nyomásától. 
 
g) A nehézfémmel denaturált hemoglobin elveszíti biológiai funkcióját, MERT az oxigén 
megkötésében a hemcsoport a fehérjelánctól függetlenül vesz részt. 
 

10 pont  
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5. feladat 
 
Miért MgCl2 keletkezik a magnézium és a klór reakciójában, miért nem MgCl vagy MgCl3? 
 
A szokásos válasz az, hogy a magnéziumatom két elektron leadásával éri el a 
nemesgázszerkezetet. Ebben a feladatban energetikai oldalról vizsgáljuk meg a lehetséges 
folyamatokat, és így próbálunk meg pontosabb választ adni a kérdésre. 
A kémiai reakciók egyik hajtóereje az energia felszabadulása. A vizsgált esetben 
elmondhatjuk, hogy az exoterm reakciók – a megfelelő aktiválási energia biztosítása esetén – 
önként teljesen végbemennek, a számottevő energiabefektetést igénylő endoterm folyamatok 
viszont egyáltalán nem játszódnak le.  
 
A megadott adatok segítségével határozza meg a következő reakciók reakcióhőjét!  
A kapott eredményeket elemezve, a fentiek figyelembevételével adjon választ a feltett 
kérdésre! 
 

Mg(sz) + 1/2 Cl2(g)  →  MgCl(sz) 
Mg(sz) +  Cl2(g)  →  MgCl2(sz) 

Mg(sz) +  3/2 Cl2(g)  →  MgCl3(sz) 
2 MgCl(sz)  →  MgCl2(sz)  +  Mg(sz)  

 
 jelölés ∆H (kJ/mol) 

a magnézium szublimációs hője Hg
sz∆  +146 

a magnézium első ionizációs energiája Ei,1 +736 

a magnézium második ionizációs energiája Ei,2 +1448 

a magnézium harmadik ionizációs energiája Ei,3 +7740 

a Cl–Cl kötési energia Edissz +242 

a klór elektronaffinitása Eea –364 

a magnézium(I)-klorid rácsenergiája ErI +753 

a magnézium(II)-klorid rácsenergiája ErII +2500 

a magnézium(III)-klorid rácsenergiája ErIII +5500 
10 pont 

 
 
6. feladat 
 
Mekkora térfogatú 25 oC-os, standard nyomású ammóniát kell elnyeletni 1,00 dm3 2,00 pH-jú 
kénsavoldatban, hogy a pH-ja 1,00 egységgel változzon? (Az oldódás során bekövetkező 
térfogatváltozás elhanyagolható.) 
 
Ks2(H2SO4) = 1,20 · 10–2;     Kb(NH3) = 1,78 · 10–5 
 

14 pont 
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7. feladat 
 
Egy egyenes láncú szénhidrogén tökéletes elégetésekor kapott égéstermékeket CaCl2-ot, majd 
KOH-ot tartalmazó csövön vezették át. A CaCl2-os cső tömege 1,0 grammal, a KOH-ot 
tartalmazóé 3,26 grammal gyarapodott. 
 
A szénhidrogén egy mólját 3 mol H2 telíti, nátriummal hidrogénfejlődés mellett reagál, 
geometriai izomerei nincsenek. 
 
Számítással határozza meg a szénhidrogén összegképletét, és rajzolja fel a szerkezetét! 

9 pont 
 
8. feladat 
 
„A Karl Fischer által kidolgozott vízmeghatározási térfogatos analitikai eljárás mind a mai 
napig általánosan használt. A meghatározás azon alapul, hogy a kén-dioxidnak elemi jóddal 
való reakciójához vízre van szükség. Tehát a vízhez képest feleslegben adagolva a kén-
dioxidot és a jódot, a reakció végbemenetelének mértékét a víz határozza meg. 
A titrálásnál oldószerként a vízmentes metanol szolgál, és a reakcióban keletkezett sav 
megkötésére piridin van az oldatban.” (Burger Kálmán: A mennyiségi kémiai analízis alapjai)  
 
A fenti anyagokból készített mérőoldatot a módszer kidolgozójáról Karl Fischer-reagensnek 
nevezzük.  
 
A mérőoldat „vízértékének” meghatározása céljából a következő mérést végezzük. 
500,0 ml-es mérőlombikba 2,325 g vizet mérünk, térfogatát 394,5 g „vízmentes” metanollal 
500,0 ml-re egészítjük ki. Az így elkészült oldatból 10,00 ml-eket pipettázunk három 
Erlenmeyer-lombikba. Három másik Erlenmeyer-lombikba 10,00 – 10,00 ml „vízmentes” 
metanolt mérünk be. 
A fogyások az első esetben: 11,53 ml; 11,59 ml; 11,50 ml. 
A fogyások a második esetben: 2,21 ml; 2,25 ml; 2,26 ml.   
 
A mérés során használt „vízmentes” metanol sűrűsége 0,7920 g/cm3.  
 

a) Írja fel a folyamat reakcióegyenletét! 

b) Határozza meg a mérőoldat vízértékét, azaz, hogy a mérőoldat 1,00 ml-e hány mg 
vizet mér! 

c) Hány tömegszázalék vizet tartalmazott a „vízmentes” metanol? 

d) 20,00 ml „vízmentes” metanolba 0,876 g glicerint mérünk. A titrálás végpontjáig 
10,87 ml Karl Fischer-reagens fogy.  

Hány tömegszázalék vizet tartalmazott a glicerin? 
 13 pont  
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III

 
Választáblázat a 3. feladathoz 
 
 rézelektród szénelektród 

a) Mi történik az elektródokon? Milyen 
jelenség figyelhető meg? 

  

b) Az elektródreakciók egyenletei:   

c) Hogyan változik az oldat 
koncentrációja az elektrolízis során? 

 

  

d) Van-e különbség, ha CuCl2 helyett 
CuSO4-t használunk? Mi változik? 

 

  

e) Minek kell elfogynia, hogy véget 
érjen az elektrolízis? 

 

  

f) Megváltozik-e, és ha igen, hogyan az 
elektrolízis során az elektródok 
kémiai összetétele? 

 
 
 

  

g) Az áramforrás kikapcsolásakor van-e 
feszültség az elektródok között? 
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IV

                               
        

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 

A II. feladatsor pontszámai: 
 1. 2. 3.    1. 2.  3.  

 javító    javító  

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: 1. 2.  3.  
 javító  

    pont 
 

A dolgozat összes pontszáma:    pont 

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

1. javító tanár       2. javító tanár        3. javító tanár 

A továbbiakat a Versenybizottság tölti ki! 


